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תשס״ט חיים י”ע

ה הישנים׳ המפרה מספרי אחד הוא ז המדע ואנשי התורה דורשי ,היום לפניכם נותן אני אשר הספר ז
 ואכלה) אכלה והוא(ס׳ וז״ל המפרת מסורת לס׳ החרוזית בהקדמתו הרא״ב אמר וממנו י נשענים אנו עליהם אשר
 וכללםי מהמסורת המדבר י מחובר ספר נמצא ולא < מדובר בו ונכבדות ,הדמות לו אין ובמסורת י הכמות קטן ספר

 רק ממנה מחובר ספר נמצא לא כי באמרו השלישית בההקדמה הדברים והכפיל וכו׳ בעולם לבדו הוא רק
 נראה אם וגם — ע״שי קרב שרש השרשים לס׳ בנמוקיו כתב וכן התחלתו־ בעבור כן הנקרא ואכלה אכלה ספר
 ברבים ולמדום קונטרס קונטרס דבריהם כתבו המכרה) כי(בעלי עמוד באותו באמרו עצמו את סותר שרא״ב קצת

 כמו לבדם רק הגליונות סביב נכתבו לא אשר המסרה שספרי ממנו שנראה וכו׳ והנה הנה ההעתקות ונתפשטו
 חלק הוא וענינו הספר תוכן - לבדו• הוא רק נשאר ולא אח״כ שנאבדו דעתו מ״מ ־ רבים היו ואכלה אכלה ס׳

 אותם קרא הראב״ע אשר המסרה אנשי כי ■ נעים קורא לרעת לך וזה , בכלל המסרה לדברי וראשיי עצמי
 בכל אמצו וכו׳ להחריבו זר יכול לא אשר אלהינו ידי מוסד המעוז המקדש הומות שומרי בראשיתו) י (מאזנים

 בין להבדיל כדי בפסוקים ובין במלות בין באותיות בין בתנ״ך הזרות כל ולקבץ החיים עץ דרך לשמור כחם
 המעטים אבל י תמיר בם מהשתמשו אותם ידע כי בו ובטחו הקרש ספרי קורא כל ביד עזבו הרוב למעט♦ הרוב

 אבנים מיני מכמה מפואר בנין ויסדו המסורה בית הביתה אספו מראשון מורם קריאתם קבלו אשר והזרים
 יעתיקום והם והמלמדים הסופרים בזכרון מוכנים שיהיו כדי וכו׳ מלין יחידאין־ י חילופים י א״ב־זוגין כמו: וגזרות

 הכלל מן היוצאים ואלה י לכתם יושר אשר אלה י תורתנו דברי נרשמו ובזה קרש כתבי בהורותם לתלמידיהם
 ולאלפים למאות היו אשר המפרה אנשי ירי ממעשי אחר חלק אבל נעדר♦ לא איש והתלמידים הקוראים בלב
 לםפור רבו אם בתנ״ך־אף תיבות מהברת או תמצא^תיבה פעמים כמה לספור היה הרא״ב כמ״ש דור אחר דור

ם מוסד איננו כך• כל נכר איננו תועלתו גודל המסרה־אשר מדברי הזה ומין זרים; ואינם ר אם כי כללי פ ס  כל מ
 פני מול ולהעריכם הזרים לקבץ תכליתו כי י ואכלה אכלה בס׳ זכרון שום ימצא לא המין ומזה ־ ומלה מלה

וכו׳• נטועים וכמסמרות כדרבונות הכמים דברי נאמר ועליהם הנ״ל כללים תחת אותם הדורש
 הפסיקתא בתוכו נזכר כי הראשונים לראשוני (ולא לראשונים גם נודע הי׳ זה ספרנו דעתי לפי והנה

 המסרה ספרי כל יכללו תחתיו אשר הגדולה המסרה בשם תשפ״ב) רמז פנחס ובילקוט בסופו רצ״ג פי׳ עיין
 תיבה סעדי׳ רב בנקוד ראיתי וז״ל יו״ד מ״ה תלים בפירש״י המובא שלו בנקוד סעדיה ר׳ רמז עליו דוגמתו,ואולי
 איננה הזאת והמסרה עכ״ל מודגשת והסמ״ך יו״ר בו שכתוב יעקב למשיפה נתן מי עם סדורה זו(ביקי־ותיך)

 לר״ת נודע הי׳ אם גם עליה• ובהערתנו ע״ש רט״ז פי׳ בספרנו מוצל אור היא רק כלל הנדפסת במסה״ג נמצאת
 אשר המסורה ספרי משאר לו(להבדילו יקראו אשר בשמו אך — האשכנזית♦ הצעתנו ועיין נסתפקתי זה בשם

ה ספר הראשונים) בימים נמצאים היו כל ה א ל כ א  זה ובשם החמישי לאלף העשירית במאה אם כי נודע לא ו
 מה והנה שם♦ רא״ב ובנימוק ע״ש קרב שרש ובשרשים ע״א ק״צט י ע״א ק״לז דף (ד״ק) במכלול מהרד״ק מובא

 בשרש ממנו שהביא ומה י״ז♦ < פתח ערך ובמערכת ע״ש כ״ג סי' בספרנו נמצא גבל גבל על קצ״ט בדף שכתוב
 כ״א איננה ואכלה אכלה מס׳ הזה במקום שראיתו וצ״ל כ״ה♦ ־ א׳ ערך ובמערכת ע׳ סי׳ בספרנו נמצא קרב

 אבל מלעיל ששניהם או חטף ששניהם או דהיינו י שווים טוב) לי אלהים יהפצון־קרבת אלהים (קרבת ששניהם
ד תרין תרין מן א״ב בכלל נמנים היו לא לפ״ז כי שהקדים כמו מלעיל ואהד חטף אחד לא ח שן, ב  מה אך לי

 שהם כ״א ראי׳ איננה מספרנו כי צ״ע עכ״ל מלעיל טעמם שניהם כתוב ואכלה אכלה בספר אבל וז״ל שכתב
 מלעיל. היו ושניהם הרד״ק לפני מנוקד היה ואכלה אכלה שםפר שנאמר לא אם ־ מלעיל ששניהם לא אבל שווים

 ועיון וצ״ע ו׳) כ״א (בראשית יצסק מלת על שכל בשום רוו״ה שב׳ ומה ת״ס עיין וחטף מלעיל מלות דבר ועל
 בחטף הרי״ש שניהם קרבת לפניהם שהי׳ דמשמע מלמעלה יו״ד שורה ע״א קמ״א דף קדמוניות בליקוטי עור

בספר וכן וז״ל הרד״ק מ״ש הנה כי י יכריע לא קל״ז) הנ״ל(דף השלישי הכתיב אבל ע״ש• במירכא והקו״ף פתח
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 ראי׳ להביא שרצה כ״ז) ט״ו (ש״ב והמ״ש יופי המכלול שהבין כמו פירושו אם עכ״ל מלרע שובה ואכלה אכלה
ם מקום בשום נמצא לא זה מלרע הוא (שם) העיר שבה הנגיד״כי דעת נגד  וי״ו מלא שובה נדפס בספרנו,ג
 בפי׳ טעה כ’במח״ שהמ״ש לי נראה אלא ,המסרה ע״פ חסר הוא בוודאי זה כי העיד שבה על שייך לא וזה

 באו שבכר לעיל הזכיר אשר שובה תיבת על וקאי עצמו בפני ענין הוא ואכלה״ אכלה בס׳ ״וכן פי׳ כי הרד״ק
 כמס״ו. שנמכיו כמו מיד אותם ומונה מלרע כצ׳׳ל) י (ה׳ שובה מצא ואכלה אכלה בס׳ שכן ור״ל מלרע מהם

 נתוספו אש- סימנים הכ״ד אלו כמו כן בספרנו נם לפני״הרד״ק הי׳ ואולי ,ה׳ וי״ו בתלי׳ ובפרט מקומות בכמה
 ייסף ר׳ כמו שאחריו ובדור הזה בדור חיו אשר הרד״ק זולת אחרים חכמים נם — וצ״ע♦ אחר מכ״י ספרנו בסוף

 גם ,ערב בלשון שיהיטה הלכות על מאמר כתב אשר פלאי אהד וחכם הרמב״ם של החשוב התלמיד עקגין ן׳
 ,האשכנזית בהצעה אומרם כשם שהבאתי כמו ואכלה י\צכלה ספר בשם ספרנו הזכירו האשל ס׳ של המחבר

 בהם יש מהם המובאים והרבדים בעצמם ההם הספרים לראות זכיתי לא כי דבר עליהם דבר ידעתי לא אבל
 יקרין באל״ף לא כתבין כ״א כי ואכלה אכלה ס׳ בשם מביא האחד ,אותן לתקן ידעתי לא אשר טעיות כמה

 דברים והשנףמביא עליו• והעי־תנו ק״ה סי׳ עיק ט״ו אם כי מוסרים שאינם וספרנו המס״ג נגד וזה בוי״ו לו
 להם דכייש אלה בין ויהי שאחר מה כל מרפה אשר בן וכו׳ ״אבל שדבריו מלבד כי , אשיר בן בשם כן לא אשיר
 ובגרכ״פת יהו״א מנהג מפסיק טעם להם יש אם כי ,שיחר להם אין ובגדכ״פת״ יהו״א כמנהג זולתה בין מפסיק) טעם
אלא ולא להדגיש הוא  רע״ח משינת במ״ג בשימו שנדפס במה עצמן את סותרים היו אשר בן דברי גם להרפות,

— וצ״ע• נ׳ עמוד המסרה קונטרס וספר
 מסורת בס׳ הרא״ב ה׳׳ה אליהו שבא עד ואכלה אכלה ס׳ נזכר לא אחריהם הבאים בדורות אולם

 אלי׳ האישי זה כי אחי! לדעת, לך וישי זה• דברנו בתהלת כנ״ל עניניו על ודבר מצפוניו וגלה שלו המסרת
 מסרת לס׳ השלישית בההקדמה שיאמר במה א׳, ־• ברואה ושיגה חמדה על הפריז זה לספרנו חבתו מחמת לטוב זכור

 יהכפיל עכ״ל ההוא מספר אלא אינו רבו הגדול וארבע בעשירים וויניזיא פה הנדפסת המסורת כל גם וז״ל המסרת
 מן כלה הגדול הכ״ד שבסוף הגדולה המסרה כל והכלל וז״ל באמרו קרב שירש בשירשים עצמו את והגיה הדברים

 -אה המסה״ג להוציא הי־אשיון הי׳ *אשיר חיים בן יעקב ר׳ אם לספק ישי עדיין כי טעות וזה עכ״ל וכו׳ ההוא הספר
 שהוכחנו כמו וכו' רבו לא הנדפסת המסרה רב-י מקצת אם כי איננו כלו העתיקו ואם ,והעתיקו ספרנו את

 רק לגקדות שימות קראו לא המסרת בעלי כי מצאתי לבד זה אך וז״ל שם שאמר במה ב', האשכנזית• בהצעתנו
 במסרת באמדס והמשיל וכו' וקטנה גדולה המסדה בכל בשימם נזכרו לא הנקודות שאר אבל וכו' ולפתח לקמץ

 מכ״א שיהביא בהמשיל לבד לא כי , כלל בספרנו ולא במסורה לא דק לא והנה עכ״ל וכו׳ או וחד או חד מלין כ״א
 יבואו אחרים בסימנים גם אלא ושורק) (הולם פום קמץ והד מלאפום חד נזכר ושים נ״ה סי׳ בספרנו שהוא וכו׳ מלין

כ״ח, דה״ב ד׳• צ״ד, תלי' • כ״א י״ג ויקרא • יא ג', ברא׳ מסה״ג ועיין ר״ט ר״ח ר״ז סי׳ עיין אחרות תנועות שמות
 דברי אל זה ספרנו ערך הזכיר לא ג׳, • וכ״ג י״ח ה׳ עזרא • כ״ד ט״ז מ״א • ב׳ כ״ז ש״א • י׳ ה׳ דברי׳ ומס״ק • ח׳

 וחסרה, ומוטעת משובשת העתקה אל הדיוק בתכלית מוגה יקר ספר כערך לדבריה הוא ערכו וכי י הנדפסת המס׳׳ג
- בל״א• הצעתנו עיין

 דורנו שיהכמי עד כלום ממנו נראה ולא נשימע לא שגה וכ״ה מאות ג׳ כערך עתה ועד הרא״ב ומימי
 בכ״יי מציאותו על העירני אשר גאלדבערג בער דוב ר׳ להחכם תודות אלף לכן ואיננו• נאבד כי והחליטו אמרו
 ובמראה כראוי מנוקד מדויקת בהגהה !אהוב קורא לפניך והננו העתקתיו כ״י ומאותו , הבירה פאריס בעיר

 המסרה ספרי מול ולהעריכו ממנו לדרוש ותוכל רואות עיניך כאשר בל״א מבארות והערות תנ״ך פסוקי מקומות
חפצה• נפשך כאשר הנדפסת

 ודורשי שמך יראי ומורים הורים לי ונתת הזה היום עד מעודי בחסדך נהלתני אשר ישועתיי• צור אלי ועתה
 תורתך ולהפיץ ישראל בני בחורי בלב יראתך לנטוע צדק במעגלי תנחני ידך עוד כן ,עלי שפרה נחלת אף תורתך
יצמיח! לו ,וחפצי ישעי זאת כי אמת תורת

לפ״ק תרכ״ד בעומר ל״ג טוב כי בו שנכפל יום הנובר פה

סג״ל סרענסדארף זלמן ד,ק׳



הגדולה: מסורת אכתוב מעלה׳ שוכן כעזרת

Ps. 74, 4. מוערך בקרב צורריך שאגו Tאותתם
1 1

Job. 21, 29. 
Hos. 14, 5. 

P8. 119, 167.

 דרך עוברי שאלתם הלא
 משובתם ארפא
עדותיך נפשי שמרה

: Tואתתם
אחכם

וא־הבם

 ולית וא׳ וחד א׳ חר וחד חד מן ביתא אלפא
דכותהון•

1 Chr. 2, 16. השביעי דויד הששי אצם אצם 5 Alphabetisches Verzeichniss von Wortern, die nur zwei 
Mai in der heiligen Schrift vorkomraen, ein Mai 0 h n e

1 Chr. 2, 26. 
1 Chr. 4, 11.

 בכור ירחמאל בני ויהיו
הוליד שוחה אחי וכלוב

V Tואצם
אשתון

nnd ein Mai mit Waw am Anfang.

1 Chr. 4, 12. רפא בית את הוליד ואשתק אכלה אחרי חנה ותקם T : Tאכלה 1 S. 1, 9.
1 Chr. 7, 7. ועזי אצבוץ בלע ובני אצבוז אנכי אביו אל יעקב ויאמר ואכלה Gen. 27, 19.

Gen. 46, 16. ואצבן שוני גד ובני ואצביז 10 שכחתגי למה סלעי לאל אומרה Ps. 42, 16.
Jer. 18, 2. היוצר בית וירדת קום אשמיעך ואל אחיו אל יוסף ויאמר ואמרה Gen. 46, 31.
1 S. 9, 27. העיר בקצה יורדים המה ואשמיעף אחיה אני יתמיך עזבה אחיה Jer. 49, 11.

1 Reg. 5, 23. הלבנון מן ירדו עבדי אשימם הוא אני אני כי עתה ראו ואהיה Deut. 32, 39.
Deut. 1, 13. אנשים לכם הבו ואשימם אבל אחיו אל איש ויאמרו אשמים Gen. 42, 21.
Job. 31, 36. שכמי על לא אם V T Vאשאנו 15 נשיהם להוציא ידם ויתנו ואשמים Eer. 10, 19.
Jer. 10, 19. שברי על לי אוי : V T Vואשאנו משתה ועשו בניו והלכו אחיתיהם Job. 1, 4.
Gen. 27, 26. עמים יעבדוך א;רריף צרויה ובני ואביגיל צרויה ואחיתיהם 1 Chr. 2, 16.
Nura. 24, 9. כארי שכב כרע וארריף בני על שמי את ושמו אבךכם Num. 6, 26.

Prov. 16, 17. ירק ארוחת טוב אבוס אביו אל יוסף ויאמר ואברכם Gen. 48, 9.
Jcs. 63, 6. ואשכרם באפי עמים ואבוס !20 בתמר אעלה אמרתי ה ^ א Cant. 7, 8.

1 Chr. 2, 29. אבישור אשת ושם אביישור הנה לאמר לי המגיד כי ואחזה 2 S. 4, 10.
1 Chr. 2, 28. שמי אונם בני ויהיו ואבישור  צורי ה׳ ברוך לדוד

לדודי לפתוח אני קמתי
אצבעותי
ואצבעתי

P6. 144, 1. 
Cant. 6, &.

Prov. 27,17. יחד בברזל ברזל בבמ.ל ה׳ קרבן את ונקרב T T :Vאצעדה Nunj. 31, 60.
Jos. 22, 8. רבים בנכםים עליהם ויאמר ובברזל ׳25 ואמותתהו עליו ואעמוד : T T : Vואצעדה 2 8 . 1, 10.
Dent, 9, 5. לבבך ובישר בצרקתך לא ברשעת בקר אתא שומר אמר אתא Jes. 21, 12.
Dout. 9, 4. בהרף בלבבך תאמר אל וברשעת בא מסיגי ה׳ ויאמר ואתה DQU.t. 33, 2.
Neh. 9, 19. הרבים ברחמיך ואתה ברחמיך הנה אברם אל שרי ותאמר אבנה Gen. 16, 2.
Nell. 9, 31. כלה עשיתם לא הרבים וברחמיך | בלהה אמתי הנה ותאמר ואבנה Qen. 30. 8•
Ez. 27, 18. ברב סחרתך דמשק ביין !30 לאלהי ושבחו חמרא אשתיו Dan. 5, 4.
Dan. 1, 8. לבו על דניאל וישם וביין 11 ' דהבא מאני היתיו באדין ואשתיו Dan. 6, 3.



ת1בהעל  Jer. 37, n.
T  •• :

ובהעלות נ Ex 40,36. 
.ex. 19,9 בדברי

.ez. 3,26 ובדניד
2  .chr.20,26ברכו 

 .Job. !, 5 וברכו
,ps. !0 ברך 3.

 וברך 23, 20.
.Roth 3,10 ברוכה

T  :

.s• 25,33 ! וברובה
T י ; 

.p«. 91,15 בצרה
T  T  :

.nol. 9,37 ובצרה

i בהעלות והיה
I המשכן מעל הענן
 בעב אליך בא אנכי הנה

 פיך את אפתח אותך
 נקהלו הרביעי וביום
 המשתה ימי הקיפו כי ויהי

 תאות על רשע הלל כי
 לקחתי ברך הנה

 בתי לה׳ את ברוכה ויאמר
 את וברוכה טעמך וברוך

 אנכי עמו ואענהו יקראני
למלכים מרבה ותבאתה

 רכב חצן עליך ובאו במשפטיך»ם 23, 24.
.7,27 .ez ונשיא יתאבל המלך ובמשפטיהם

.Eev. 5, 21 בגזל
T ״*  :

,ps. 02 ובגזל 11.*• T :
•י p8• 959 בחנוני

* T  ;

ובחנוני ג131.3,10.
• T  :

 .ez. 25,17 בתוכחות
 .ez. 5,.!5 ובתוכחות
 .Lev. 16,1 בקרבתם

 .ex. 40,32 ובלןךבתס
 .ps• j4. 7 בקשתי

 .Gen. 48,22 ובקשתי
e בשפטים ĉ. 7.4.

T ־  ; ■

,ex. 6 ובשפטים 6.

.Lev. 20, 18 גלתה
T ׳ 1 

.־*• Jc26,21 וגלתה
T  : • :

עבתי  Gen. 31, 39. 
 .Gen. 31,3 9 וגנובתי

 .Jol), 19, 25 גאל•
 .Ps• 19,15 וגאלי

 .Ez. 18,18 גזל
 .Koh. 5,7 וגזל

.Jer. 26,21 גבוריו
2 .chr.32,3וגבוריו 

 ומעלה תחטא כי נפש
 ובגזל בעשק תבטחו אל

 אבותיכם וני נס אשר
 המעשר כל את הביאו

 גדלות נקמות בם ועשיתי
 וגדופה חרפה והיתה
 אחרי משה אל ה׳ וידבר
 מועד אהל אל בבאם

 אבטח בקשתי לא כי
 שכם לך נתתי ואני
 פרעה אליכם ישמע ולא
ה׳ אני ישראל לבני אמר לכן

 ךמה 11
I ודמה 

 |ךשז
 |ןדשן

דחופים 15
■ = I

ודחופים !

הקריבה
T  •

 והקריבה
הכשבים

• T : *

 והכשבים
 הורד !

 והוריד |
I האנפה

T  T - :  T

והאנפה 115
T  T  T  :

היד

10

25

 את ישכב אשר ואיש
 ממקומו יצא ה׳ הנה כי

 אליך הבאתי לא /טרפה
 אחטנה 'אנכי

 חי גאלי ירעתי ואני
 פי אמרי לרצון יהיו

 עשק עשק כי אביו
 ונזל רש עשק אם

 יהויקם המלך וישמע
וגבוריו שריו עם ויועץ

 והגה
הישרה

T  T  : “

והישרה
T  T  : ”  :

 הביט
 והביט

I . .. ( Iהורתך ׳35;

 והורוזף
השיגה

T  • *

והשיגה

Cant. 2,17. ונסו היום שיפוח עד  
Cant. 8,14. לך ודמה דודי ברח
jes. 30,23. תזרע אשר זרעך מטר ונתן  

Deut. 31,20. האדמה אל אביאנו כי  
Est. 3,15. דחופים יצאו הרצים
Est. 8,14. הרכש רכבי הרצים

 והיך
 :הכו

 והכו ;20
 הטהרו י

 והטהרו
העורבים

• : T

והעורבים
• ; T  ;

הילדה
T  ; “

והילדה
T  ; ------:

 הגרזן
 והגרזן

’!רירי■ ! n^n I I 
30!

׳ נתנה חלב שאל מים
׳ תחטא אחת נפש ואם
 קרבנו חצאן מן ואם

 ויתן יעקב הפריד
 אחז המלך ויקצץ

 צר ה׳ אדני אמר כה לכן
 האנפה החסידה ואת

 דמ״ת והאנפה♦ והחסידה
 ♦ האלהים את דויד ויירא

דד״ה
 לדבר זה אדני עבד יוכל
 נעריו את אבשלום ויצו

 באזני אמר ולאלה
 והלוים הכהנים הטהרו כי

 ביתו אל יעקב ויאמר
 תשתה מהנחל והיח

,qובשר לחם לו ביאים 
 חמור אל שכם ויאמר

 ויתנו גורל ירו עמי ואל
 בו החוצב על הגרזן היתפאר

 אבן בהבנתו וחבית
 בעברתך פנו ימינו כל כי

 קלו ברגז שמוע שמעו
 העם ראשי זאת נא שמעו

 מחטא לי חלילה אנכי גם
 מספח רעהו משקה הוי

 רע מראות עינים טהור
 הורתך חכמה בדרך
 אהיה ואנכי לך ועתה

 דדו בן או דדו או
גואל לו יהי׳ לא כי ואיש

Jud. 5, 25 
Nam. 15, 27.

Lev. 1, 10, 
Gen. 30, 40. 

2 Reg. 16,17.
Am. 3, 11. 

Lev. 11, 19. 
Dent. 14, 18. 
1 Chr. 13,12.

Dan. 10, 17. 
2 S. 13, 28.

Ez. 9, 5. 
Esr. 6, 20. 

Gen. 35, 2.
1 Reg. 17, 4.
1 Reg. 17, 6, 

Gen. 34. 4.
Joel 4, 3. 

Jes. 10, 15.
1 Reg. 6, 7.

Ps. 90, 9. 
Job. 37, 2. 
Micha 3, 9.
1 S. 12, 2  ̂
Hab. 2, 15. 
Hab. 1, 13. 

Prov. 4, 11• 
Ex. 4, 12. 

Lev. 25, 49. 
Lev. 25, 26.



 .Jud. 6, 15 ה̂ך
.Ex. 30, IB ור;ךל

ם 1 שני מ ה  chr. 15,18. 

ם 1 שני מ ה s ו . 15,9.
 .Nah. 3, 14 י

Gen. 21, 18.

זכרתני
,s. 1 וזכרתני 1 11.

Deut. 21, 20. 
 .Prov. 23, 21 וזן־̂ל
.P3. 146, 8 ן־קף

.5,14  וזוקף ?8• 1̂
.Jes. 33,2 זרועם

T r
.ps. 44,4 וזרועם

T  :

Jes. 33, 23. 
Zach. 14, 1. 
Gen. 33, 11. 
2 8. 12, 22. 

Dan. 6, 24. 
Dan. 3, 25. 
Deut. 16, 9. 
Dent, 23, 26. 
Joel, 2, 17, 
Neb. 13, 22. 
Jes. 5, 18. 
Ex. 34, 7. 
Thr. 5, 17. 
Koh. 12, 3. 
Ex. 39, 4.
Ex. 28, 7. 
Jes. 41, 0• 
Dan. 10י

Ez. 21, 15• 
Gen. 43, 16. 
Jes. 44, 18.

 אדני בי אליו ויאמר
 ירבה לא העשיר
 המשנים אחיהם ועמהם
 והעם שאול ויחמול

 לך שאבי מצור מי
הנער את שאי קומי

 אתך זכרתני אם כי
 ותאמר נדר ותדר

 עירו זקני אל ואמרו
 יורש וזולל סובא כי
 עורים פוקח ה׳

 הנופלים לכל ה׳ סומך
 קוינו לך חננו ה׳
^ יירשו בחרבם לא כי א

10

15

 חלק
 וחלק
 , הנני

 יחנני
חבל

T

נחבל
חרמש

וחרמש
חוסה

T

וחוסה
T  :

חטאה
T ־  T

וחטאה
T  T  •  :

חשכו
: T

וחשכו
: T  :

חבר
T  •

: • Tוחבר
 (קמץ) חזק

וחזק

טבח
ו^בח

טח

25

I חבליך נטשו
1 לה׳ בא יום הנה
j ברכתי את נא קח

 20חי*כ״כן הילד בעוד ויאמר

 I טאב שגיא מלכא באדין
 I אנה הא ואמר מלכא ענה

 ! לך תספר שבעת שבעה
 י רעך בקמת תבא כי

 ולמזבח האולם בין
 יהיו אשר ללוים ואמרה

 בחבלי העון משכי הוי
 לאלפים חסד נצר
 לבנו דוה היה זה על

 שומרי שיזועו ביום
 חברות לו עשו כתפות

 חברות כתפת שתי
 I יעזרו רעהו את איש

I איש תירא אל אלי ויאמר
________ ,35

30

5 טבח טבח למען
 בנימין את אתם יוסף וירא

כי יבינו ולא ירעו לא

וטח
T  :

טהרתי
• : -  T

וטהרתי
* : T  T  :

ירדו
וירדו

יר
ונר

יריתי
• • T

ךויריתי  . .. J

יבין׳ש.

רבקש
דבר:

ננךבר
ידל

נידל
דוז;

ק ר י
יתלונן

ויתלונן
יתגדל

ויתגדל
נחטא

ונחטא
יושב

ויושב
יגל

ועל

יריהז
ונריבון

יוטה
T ״. 

ויוטה
T  :

וחננו
וויזננו

נצב
גיצב
יחגו

T

ויחנו

 אחרות אבנים ולקחו
 לבי זכיתי יאמר מי

כן כתיב אבנה• טוב הלא

 בבעל נבאו הנביאים
 אדם נעשה אלהים ויאמר

 ה׳ אל ונשובה לכו
 לישראל כטל אהיה
 הנה ליעקב לבן ויאמר
 הארץ את תכתבו ואתם
 ההיא ובעת ההם בימים
 ויתלו וימצא הדבר
 תחתנו עמים
 לי נקמות הנותן האל
 ידל ההוא ביום והיה

 מדין מפני מאד ישראל
 רוחי ידון לא ה׳ ויאמר

 מלטיה החזיק ידם ועל
 עליון בסתר ישב
 ויתלונן ישכן סלע

 על הגרזן היתפאר
 המלך כרצנו ועשה

 מאות שבע הזה העם מכל
 מנשה עשה אשר יען

 וברכיהו ואהל והשבה
 אהרן ואת משה את

 נגרות ביתו יבול
 ויאמר למוסר אזנם

 אנשים יריבן וכי
 אפרים איש אליו ויאמר

 מגרשה ואת עין ואת
 ויוטה וזיף כרמל מעון

 תשברנה קצירה ביבש
 שהת מרדת פדעהו ויאמר

 גוים עליון בהנחל
 ה׳ יסח גאים בית

 כשכור וינועו
 ואהרן משה באו ואחר

*1

Lev. 14, 42, 
Prov. 20, 9. 

2 Reg. 5, 12.

Jer, 5, 31. 
Gen. 1, 26. 
Hos. 6, 1. 

Hos. 14, 6. 
Gen. 31, 51. 

Jos. 18, 6. 
Jer. 50, 20. 
Est. 2, 23. 

P 3 .  47, 4. 
P8. 18, 48. 
Jes. 17, 4. 
Jud. 6, 6. 
Gen. 6, 3. 
Neh. 3, 7. 
Ps. 91, 1. 

Job 39, 28. 
Jes. 10, 15. 

Dan. 11, .36. 
Jud. 20, 16. 

2 Reg. 21, 11. 
1 Clir. 3, 20.

Ex. 10, 8. 
Job. 20, 28. 
Job. 36, 15. 
Ex. 21, 18. 
Jud. 8, 1. 

Jos. 21, 16. 
.108 . 15, 55. 
Jes. 27, 11. 
Job 33, 24. 
Deut. 32, 8. 

Prov. 15, 25. 
P8. 107, 27. 

Ex. 5, 1.



1 S. 17, 56. הפלשתי את מחכות דוד וכשוב 11 אפל יקחהו ההוא הלילה .Job 3, 6 יחך
Neh. 9, 28. לעשות ישובו להם וננוח כרחמיך הטובה כל על יתרו .Ex. 18,9 ויחך
Nell. 9, 27. צריהם ביד ותתנם וכךחמיף והשקמים הזתים ועל Chr. 27, 2J יועש 1

- ויועש זמירה בכר ובני .chr. 7,8 ויועש 1
Job. 28. 3. לחשך שם קץ קשך ל 6 ישארר אשר הגוים וידעו .־. e36,36 ישארו
Gen. 1. 6. יום לאור אלהים ויקרא חשך‘ ר 1 במחנה אגשים שני Num. n וישאדו . 26

Ez. 22, 12. למען בך לקחו שחד לקחת וימסם דברו ישלח .Ps. 147,18 ישב
1 Reg. 14, 3. לחם עשרה בירך ; T - ;ולקחת הפגרים על העיט וירד .cfen. !5, n וישב
Dent. 10, 11. לך קום אלי ה׳ ויאמר למסע ואחיה רחמיך .ps. 119,77 יבואוגי
Num. 10, 2. חצוצרות שתי לך עשה ולמסע 10 תשועתך ה׳ הסרך .ps• n9, 41 ויבאגי
Lev. 20, 26. הבהמה בין והבדלתם לטהר מלכא קדם מן די קבל כל .ŝr. 7,14 יעטוהי

Koh. 9, 2. מקרה לכל כאשר הכל ולטהור ורהב כסף ולהיבלא ויעטוהי 7,15.
Lev. 6, 8. הכהן אל אותם והביא לחטאת

Lev. 7, 87. לעלה התורה זאת : - - Tולחטאת כפר אשר אותם ואכלו .p*• 29,33 כפר
Gen. 7, 3. השמים מעוף גם להיות 15 מות את בריתכם .Jes. 28,18 וכפר

Ez. 13, 19. עמי אל אתי ותהללנה ולחיות יוצרים נבל כשבר ושברה .Jes. 30, !4 כתות
Jos. 9, 15. שלום יהושע להם רעש T ־ :לחיותם ונתוק וכתות ומעוך .Lev. 22,24 וכתות
Ps. 33, 19. נפשם מסות להציל T ־ :ולחיותם ■ ככסף תבקשנה אם Pf®'2,4 ככסה .׳• 

Ps. 1, 1. אשר האיש אשרי לצים ומטהר מצרף וישב וככסת
Prov. 1, 22. תאהבו פתים מתי עד 'לצים ,20 חזק היום (עודני .Jes. 14,11 כביתי

Neh. 1, 7. צרה ביום למעוז ה׳ טוב למעוז 1 ! בפסוק ב׳ (באשרי .Jes• 14,11 וככחי
Dan. 11, 1. לרריוש אחת בשנת ואני : Tולמעוז 1 על הכהן עליו וכ^ר כמנחה 5י 13.

1 Chr. 18, 3. הדרעזרידד״ה את ויךדויר להציב 1 I עשר בחמשה בשביעי וכמנחה 45,25.
1 S. 13, 21. פים הפצירה והיתר. ולהציב ! ה׳ אל משה ויאמר ן .ex. 4,10 כבד

Gen. 30, 37. לבנה מקל יעקב לו ויקח לבנה !251 בפסוק יב׳ אדוני (בי וכבד 4,10.
Hos. 4, 13. ההרים ראשי על ^ה ול

1
j שלחן לפני תערך .p®• 26• 5 כוסי

Ps. 106, 24. חמרה בארץ רמאסו * : Tלדברו i וכוסי חלקי מגת ה׳ .p®• !6,5 וכוסי
Ps. 130, 4. נפשי קותה ה׳ קויתי : • : Tולדברו ביום אדני ה׳ אמר כה כסיתי 3י! !5•
Lev. 17, 7. זבחיהם את עוד יזבחו ולא לשעירם : שמים בכבותך וכסיתי 3,צ 7.

2 Chr. 11, 15. לבמות כהנים לו ויעמד ולשעירים 130! כסיתו כלבוש תהום .p®• !04,6 כפיתו
1 Reg. 12,32. חג ירבעם ויעש לעגלים ! לחמך לרעב פרם הלא .Jes. 58,7 וכסיתו
2 Chr. 11, 16. לבמות כהנים לו ויעמד ולעגלים ; שוא אלות דברים דברו .hos. 10,4 כרות
2 Chr. 15, 5. שלום אין ההם ובעתים ליוצא נאמן לבבו את ומצאת Neh. 9 וכרות ,8.
Zach. 8, 10. ההם הימים לפני כי וליוצא וראי עיניך סביב שאי --Jes. 49, 18.T ככלה

35 בה׳ אשיש שוש .Jes. 61, !0 וככלה
ים בלב כשובב והיית Prô כשובב • 23,34.

•Jer. 4, 5. ובירושלם ביהודה הגידו מלאו בפסוק ב׳ י חבל בראש .׳'״׳■• p*23,34 וכשוכב
Kz. 9, 7. טמאו אליהם ויאמר פת׳ ומלאו אליך העם כל ואשיבה .s. 17,3 כשוב 2



עבדיך ביד צוית אשר מלאוה Esr. 9, 11.

חלקה וכל יהרסו והערים ומלאוה 2 Keg. 3, 25.

לך תעשה הסכת חג Dent 16, 13.

מצאנך לו תעניק העניק ומגמף Dent. 15, 14.

און שפת על מקשיב מרע Prov. 17, 4.

בחוריו על כן על ומרע Jes. 9, 16.

ירחמאל אחי כלב ובני מישע 1 Chr. 2, 42.

נקר היה מואב מלך ומישע 2 Reg. 3, 4.

מערכך הוא מך ואם מך Lev. 27, 8.

ותושב גר יד תשיג וכי ומך Lev. 25, 47.

הצאן גדרות אל ויבא מערה
T  T  ;

1 S. 24, 4.

הכנעני ארץ כל מתימן ומערה
T  T  ;

Jos. 13, 4.

החעוררי התעוררי מצית
• T

Jes. 51. 17.

ומצית אותה ושתית ומצית
• T

Ez. 23, 34.

מקור יהיה ההוא ביום מקור Zach. 13, 1.

ומקור נרפש מעין ומקור Prov. 25, 26.

נבלה כל תאכלו לא מכר Dent. 14, 21.

בה הפצת לא אם והיה ומכר Dent. 21, 14.
למשפט אליכם וקרבתי ממהר Mai. 3, 5.

החלום השנות ועל וממהר Gen. 41, 32.
לאברהם אבימלך ויקרא ממלכתי Gen, 20, 9.

כן מאחרי דוד וישמע וממלכתי 2 S. 3, 28.
גויידתהי׳ אל מגר ויתהלכו מממלכה Ps. 105, 13.
מגויידד״ה ויתהלכו ומממלכה 1 Chr. 16, 20.

ועשו אבותינו מעלו כי ממשכן 2 Chr. 29, 6.
בביתידד׳׳ה ישבתי לא כי וממש^ן 1 Chr. 17, 5.

נפלו צקלג אל בלכתו ממנשה 1 Chr. 12, 20.
בבאו דויד על נפלו וממנשה 1 Chr. 12, 19.

שמש יזרה בקר וכאור ממטר 2 S. 23, 4.
יומם לצל תהיה וסכה וממטר Jes. 4, 6.

ממשפחתם דן בני וישלחו ממשפחתם Jnd. 18, 2.
התושבים מבני וגם וממשפחתם Lev. 25, 45•

לאישה מידע ולנעמי מידע Ruth 2, I.
את אחתי לחכמה אמר ומודע

T
Prov. 7, 4.

וקצפך זעמך מפני נשאתני Ps. 102, 11.

אבתי עם ושכבתי ונשאתני Gen. 47, 30.

ירושלם לב על דברו נךצה Jes. 40, 2.

ונרצה
T  : • ;

ניחוחין
וניחחיז

נדמה
ונדמה

 נחמתני
י ־ , 1
ונחמתני ן ו
נפלו , ;
I | ונפלו
נשמה 10!

T ־ :

 ונשמה ; ;
ר : ^ נ  ן
 ונמליך : '
נסעה : !

T  : • I

ונפעה 10|
T  :

 קמץ נושע ; !
 שע1ןנ ; |

 נבל 201
,ונבל

V V T

נכחה :
T  : ,

ונכחה
T  :

נסבה י
T ״״ T

ונסבה |25
T  •• T  :

 ןנבח ן
ונבה1

 ספר 1 ן
וספר 30

“  T  : 1

 סחרי ’
i וסתרי
 ^ריז 1
j ועריח
מסמי |35

I וססמי

 ראש על ידו וסמך
 מהקרבין להון די

 נבוכדנצר מלכא באדין
 כקצף מלכה שמרון

 ותשוו תדמיוני מי ואל
 בעיניך חן אמצא ותאמר

 לטובה אות עמי עשה
 און במות ונשמדו

 וקיו ושכרו שתו
 נשמה תםTט תהי
■ pא את נתת

 הבית על אשר וישלח
 ונקיצנה ביהודה נעלה

 ונלכה נסעה ויאמר
 בשנים אהוא מנהר

 ויאמר אליו בדברו ויהי
 אסד כי לא אליו ויאמרו

 חיל ברב נושע המלך אין
 ציון בת מאד גילי

 נבל בכלי אודך אני גם
 ונבל כנור והיה
 נכוחה עשות ידעו ולא

 משפט אהור והסג
 אמרה אשר יען ארם בן

 אלינו אלהינו ארון את
 וילכד הלך ונבח

בפסוק ב׳ י קנת את

שמהו
•• T

ושמחו
*• T  :

 כן אחרי אתו דוד לב ויך
 מזובו הזב יטהר וכי

 אתה ומגני
 מישאל עזיאל ובני

 לחרמון יקראו צידונים
 עגל כמו וירקידם
 את הוליד ואלעשה

 בפסוק וססמייב'
 ההוא ביום ויזבחו

אפרים כגבור והיו

Lev. 1, 4. 
Esr. 6, 10. 

Dan. 2, 46. 
Hos. 10, 7. 
Jes. 46, 5. 
Rntli 2, 13. 
Ps. 86, 17. 
Hos. 10, 8. 
Jer. 25, 27. 
Ps. 69, 26. 
Ez. 32, 15.

2 Beg. 10, 6. 
Jes. 7, 6. 

Gen. 33, 12.
Esr. 8, 31.

2 Chr. 25,16. 
Jud. 15, 13. 
Ps. 33, 16. 
Zach. 9, 9. 
Ps. 71, 22. 
Jes. 5, 12. 
Am. 3, 10. 

Jes. 59, 14. 
Ez. 26, 2.

1 Chr. 13, 3. 
Num. 32, 42. 
Num. 32, 42.

2 S. 24, 10. 
Lev. 15, 13. 
Ps. 119, 114. 
Ex. 6, 22. 
Dent. 3, 9. 
Ps. 29, 6.
1 Chr. 2, 40. 
1 Chr. 2, 40. 
Neh. 12, 43. 
Zach. 10, 7.



Ex. 40, 23. 
Jud. 17, 10. 
Ez. 9, 5. 
Gen. 45, 20. 
Jes. 43, 9. 
Jes. 44, 9. 
Zach. 9, 9. 
Job. 11, 12. 
1 Chr. 7, 28. 
Neh. 11, 31. 
Jer. 33, 2. 
Jes. 45, 18. 
Neh. 9, 31, 
Ex. 4, 21. 
Jes. 38, 14. 
Jer. 8, 7. 
Prov. 8, 26. 
Job. 28, 6. 
Ex. 23, 5.
Jer. 14, 5.
Ps. 99, 8.
1 Reg. 12, 7.

עיניכם
ועינכם
עדיהם

ועדיהם
עיר

ועיר
עיה

T “

ועיר.
T ~  :

עע^ה
T

הtועע
: T

עשיתם
T  *

ועשיתם
T  *

ענוד
T

ועגור
T  :

עפרות
ועפרות

עזב
T

ועזוב
T  :

עניתם
T ״

ועניתם

 פתחה 26•
ופתחה 20,11.

T  : T

.Num. 19,2 פרה
T  T

ופרה 7•
T  T

 פשרא
 ופשרא י*■

 פלטיהו 1•
ופלטיהו ־*® יגג 13.

T : ־ ;

 .Chr. 4, 7 צרת 1
 .Jos. 13, 19 וצרת

.Chr. 13,4 צמרים 2
T ־״ ’  :

•י J®‘®• !®22 וצמרים
• -  T  ;

I לחם ערך עליו ויערך
I שבה מיכה לו ויאמר
I באזני אמר ולאלה

I כליכם על תחם אל
I יחדו נקבצו הגוים כל

j תהו כלם פסל יצרי
I הריעי ציון בת מאד גילי

 ועיר ילבב נבוב ואיש
 ומשבותם ואחזתם

 מכמש מגבע בנימין ובני
 עשה ה׳ אמר כה
 ר,שמ׳ בורא ה׳ אמר כה כי

 לא הרבים וברחמיך
 משה אל ה׳ ויאמר
 אצפצף כן עגור כפום

 בשמים חסידה גם
 וחוצות ארץ עשה לא עד

 אבניה ספיר מקום
 שנאך חמור תראה כי
 ילרה בשרה אילת גם כי
 עניתם אתה אלהינו ה׳

דמל י אם לאמר אליו וידברו

10

15

20

 !ותורת בחכמה פתחה פיה
̂^1 תענך שלום אם והי׳
i התורה חקת זאת
י יחדו תרעינה ורב
 אנה חזית חלמא דנה

 תנ׳דפ’אדיןדניאלדישמהי
 ותבא רוח אתי ותשא

ופלטיהו כהנבאי ויהי

קשתי
וקשתי

קלוי
T׳

■ וקלוי
קטב’

וקטב
קרבה')

T  i ' t

וקרבה
: T: T ׳

קובע
וקובע

יק
דיו
רסק

ורסק
)”רקד׳
ורקה

 רוח
 ורוח
 רמיו

 ורמיו
 רמו

 ורמו
 רומי

 ורמה !
I רציתם

T  ' : j

ורציתם : T • : ז
I רותה

T  : • I

I ורותה
! : • : T

רפאתים
• T  :

ורפאתים
30

 צרת חלאה ובני
 וצרת ושבמה וקריתים

 להר מעל אביה ויקם
הערבה ובית

:שר
T  , ■

ושר י :
T  ; I

שפך !35'

 בענן נתתי קשתי את
 עמדי חדש כבודי

 מנחת תקריב ואם
 הארץ מעבור ויאכלו

 לאדני ואמץ חזק הנה
 דשף ולחמי רעב מזי

 השמטה שנת
 האחד אשת

 דוד את שאול וילבש
רכב הצן עליך ובאו

 מני רחקו תעבוני
 למכים נתתי גוי

 גגש כי יען ה׳ ויאמר
 האדם את ה׳

 רקה גחליה על והעמידה
 הרעב יחלם כאשר והיה

 תחרישי החרש אם כי
 עבדיו ביד ויתן
 כרסון די עד הוית חזה

 גבריא באדין
 היתיו מלכא ואמר
 והיתיו אמר מלכא באדין

 רומי נשקי אפרים בני
 קשת ורמה פרש מקול

 ירשי בחרבם לא כי
 •דד״ה לאמור אליו וידברו

 חרבי בשמים רותה כי
 עמם ראמים וירדו
 לאפרים תרגלתי ואנכי
ארכה לה מעלה הנני

 שר אשר לדוד שגיון
 קרה ביום בגד מעדה

 הארץ את תחניפו ולא
והלכו לאדם והצרתי

Gen. 9, 13. 
Job. 29, 20. 
Lev. 2, 14. 
Jos. 5, 11. 
Jes. 28, 2. 

Deut. 32, 24. 
Deut. 15, 9. 

Dent. 25, 11• 
IS. 17, 38. 
Ez. 23, 24.

Job. 30, 10. 
.Je.s.- 50, 6. 

Jes. 29, 13. 
Jes. 6, 12. 

Ez. 24, 11. 
Jes. 29, 8. 
Est. 4, 14. 

Gen. 32, 16. 
Dan. 7, 9. 

Dan. 3, 21. 
Dan. 6, 25. 
Dan. 6, 17. 
Ps. 78, 9. 

Jer. 4, 29. 
Ps. 44, 4.

2 Chr. 10, 7. 
.Jes. 34, 5. 
Jes. 34, 7. 

Hos. 11, 3. 
Jer. 33, 6.

Ps. 7, 1. 
Prov. 25, 20. 
Nnm. 35, 33. 

Zeph. 1, 7.

*) HinzugefUgt void Schrelber des Manascripta. 
**) HinzugefUgt von eineni SpStern.



Ps. 73, 28. 
Ex. 23, 31. 
Jer. 23, 14. 
Jer. 5,'30. 
Gen. 6, 16. 
Num. 2, 16. 
1 S. 17, 52. 
Jos. 15, 36. 
Dent. 1, 7. 
Jer. 49, 10.

שתי
ושתי

שערורה
T

ושערורה
T ־ •

שנים
ושנים

שערים
ושערים

שכניו
T :

ושכניו

K0L. 8, 3. 
Job. 4, 5.
Ps. 141, 8. 
Gen. 24, 20. 
Gen. 49, 4. 
Ruth 2, 14. 
Tbr. 3, 48. 
Jer. 13, 17. 
Ps. 55, 24. 
Jos. 2, 15. 
Zach. 9, 5. 
Micha 7, 10. 
Jes. 7, 9.
2 Chr. 20, 20. 
Obad. 1, 12. 
Gen. 19, 19. 
Est. 6, 10. 
Dan. 8, 10. 
Jer. 18, 22. 
Neh. 12, 43. 
Ps. 73, 9.
Ex. 9, 23.
Ps. 68, 32. 
Jud. 9, 53. 
Prov. 1, 12. 
Koli. 12, 6.

. ■ך .תבהל .

ותבהל
“ • T ״•

תער
נתער
תותר
ותתר
תרר

ותרד
תוררם

ךךם1ות
תיא

ותרא
.תאמנו . ־ך . .

ד*• •״ :ותאמנו
תגדל

ותגדל
תפל

ותפל
תשמע

”  T •

ותשמע
- • T ־־

ותהלך
תריץ

נתריץ
תרוץ

ותרוץ

 לי אלהים קרבת ואני
 סוף מים נבלך את

 ראיתי ירושלם ובנבאי
 ושערורה שמה
 לתבה תעשה צהר

 למחנה הפקדים כל
 ויהודה ישראל אנשי ויקמו

 והגדרה ועדיתים
 ובאו לכם וסעו פנו
עשו את חשפתי אני כי

 תלך מפניו תבהל אל
 ותלא אליך תבוא עתה כי
 עיני אדני ה׳ אליך כי

 כדה ותער ותמהר
 תותר אל כמים פחו

 לעת בעז לה ויאמר
 עיני תרד מים פלגי
 תשמעוה לא ואם

 תורדם אלהים ואתה
 החלון בעד בחבל

 ותירא אשקלון
 בושה ותכסה אויבתי

 שמרון אפרים וראש
 ויצאו בבקר וישכימו

 אחיך תרא ואל
 חן עבדך מצא נא הנה

 להמן המלך ויאמר
 השמים צבא עד ותגדל
 מבתיהם זעקה

 זבחים ההוא ביום ויזבחו
 פיהם בשמים שתו
 ידו את משה ויט

 מני חשמנים יאתיו
 אחת אשה ותשלך
 צעדך יצר לא בלכתך

כתיב כן י ירחק לא אשר עד

10

 תפר
 ותפר
 תופע
 ותפע

תשורי
• T

 ות^רי
 תהיי

נתסיי
 תמס

 ותמם
 תעלנה

ותעלנה
T V -----

 תעלזנה
 ותעלזגה
תבאינה

T V :

אינה1ותב
T V :

 תגישון
 ותגישון

. .ך .תסגר .

ותפגר .20
•• T * ־

 תורת
ותורות

15

Jer. 33,21. דןך את תפר בריתי גם
Zach. 11, 11. P וידעו ההוא ביו□ 

Job. 3,4. ך2ח, יהי ההוא היום
Job. 10,22. אב.ל במו עיפתה ארץ
Cant. 4,8. כלה מלבנק אתי
Jes. 57,9. ותרבי בשמן למלך
H0S. 3,3. □ רבי ימים אליה ואמר
Ez. 16,8. ואראך עליך ואעבר
P3.58,9. תמס שבלול כמו

P9.39,12. יסרת עון על בתוכחות  
Jud. 13,16. מנוח אל ה׳ מלאך ויאמר

Dan. 8,8. הגריל העזים וצפיר
2 S. 1,20. בגת תגידו אל

Prov. 23,16. שפתיך בדבר כליותי
Ps. 45,16. וגיל בשמחות תובלנה
Jer. 9,17. למקוננות קראו
Mai. 1,8. דם׳ קד׳ י לזבח עור תגישח וכי  
Am. 6,3. רע ליום המנדים

Num. 12,14. משה אל ה׳ ויאמר
Num. 12, 16. למחנה מחוץ מרים

Jes. 25,5. תחת חנפה  p והא
Neh. 9,13. ירדת סיני הד ועל

25

30

.2

ב ״ ל חד וחד חד מן א  דסמ׳ ולית Sy וחד א

וסימניהון

Alphabetisches Verzeichniss von Wbrtem, die nur ein 
Mai mit vorhergehendem אל und ein Mai mit vorher- 

gehendera על vorkommen.

Ez. 21,26. בבל מלך עמד כי אם אל ן
Jer. 15,8. אלמנותיו לי עצמו אם על

Amos 5,16. בכל צבאות ה׳ אמר כה לכן אבל אל
רחבות 35

I
Jer. 16, 7. על לך^ ר^ף^ן ןלא אבל על  |

Job 36,21. הבן אל השמר און אל  i
Ps. 60,8. למו פלט און על און על  |
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Jer. 28, 8. 
Ez. 32, 9. 
Neh. 2, 8.

Esr. 8, 17. 
Esr. 8, 17. 

Jes. 7, 10.
2 Reg. 16, 5. 
Neh. 5, 5. 
Gen. 42, 21. 
Gen. 45, 17. 
Gen. 48, 22. 
Jud. 21, 6.
2 S. 4, 2.
2 Reg. 10, 14. 
Jes. 24, 22. 
Ez. 20, 18. 
Ps. 90, 16. 
Jos. 5, 3.
Jer. 31, 39.
1 Reg. 1, 33. 

1 Reg. 1, 38. 
Ez. 38, 2.
Ez. 39, 1.
Est. 3, 9.
Est. 4, 7.
Job. 38, 20. 
Jos. 18, 5.
Ez. 41, 25.
1 S. 21, 14. 
Gen. 24, 20. 
Ex. 2, 15.
Jer. 36, 23. 
Jer. 30, 23.
2 Chr. 20, 24.
2 Chr. 14, 10. 
Ex. 21, 6.
Jnd. 19, 22.

 ת1אךצ אל
 ארצות על
 אסף אל
 אסף על
 אדו אל
 אדו על
אחז אל

T T V

אחז על
T T ־

אחינו אל
■ T V

אחינו על
• T ־־

 אחיף אל
 אחיף על
בנימין אל

T :  • V • י

 בנ;מז על
 בור אל
 בור על
 בניהם אל
 בניהם על
 גבעת אל
 גבעת על
 גחון אל
 גחון על
 גוג אל
 גוג על
 גנן.י אל
 גנזן על
 גבולו אל
 גבולו על
 דלתות אל
ת על תו ^ 
 הבאר אל
 הבאר על
האח אל

T T V

האח על
T T “

 ההמון אל
 ההמון על
 הדלת אל
הדלת על

I היו אשר הנביאים
I עמים לב והכעסתי

I אסף אל ואגרת
I אל אותם ואוציאה
 I רפס׳ תני׳ י אותם (ואוצאה

 I בס׳ בכספיאיב׳ )הראש
I אל דבר ה׳ ויוסף

I רצין יעלה אז
I כבשים אנחנו והנה

 אחיו אל איש ויאמרו
 אל פרעה דאמר

 לך גתתי ואני
 ישראל בני וינחמו

 גדודים שרי אנשים ושני
 חיים תפשום ויאמר
 אסיר אספה ואספו
 במדבר בניהם אל ואמר
 פעלך עבדיך אל יראה

 יהושע ויעשלו
 המרה קוה עוד ויצא

 להם המלך ויאמר
 הכהן צדוק וירד

 פניך שים אדם בן
 הנבא אדם בן ואתה

 טוב המלך על אם
 כל את מרדכי לו ויגד

 גבולו אל תקהגו כי
 לשבעה אתה והתחלקו

 אל אליהן ועשויה
 טעמו את וישנו

 כדה ותער ותמהר
 פרעה וישמע

 יהודי כקרא |ויהי
 בפסוקא ב׳ י דלתות (שלש

 המצפה על בא ויהודה
 אל אסא ויקרא

 אדניו והגישו
את מיטיבים המה

15

 המקלות אל
 המקלות על
הרצפה אל

T ; • T  V

הרצפה על
T : • T “

השמועה אל
V ־ : T

השמועה על
T : *• ־

 המהפכת אל
 המהפכת על

 המצורה אל !
 המצודה על 110
I המפתן אל 
 המפתן על |

 הגוי אל
 הגוי על
 המשפט אל
- - . : Tהמשפט על
 המשקוף אל
 המשקוף על

 זרע אל '
זרע על 20
 חלליהם אל |
 חלליהם על '

 הכף אל
 הכף על ! '

 חזהאל אל |25
חזאל על ! ;
ך - ̂ ן - - .. .

 טוב אל ; !
 טוב על ן י
I ! אל.ימיז
 על,ימין 30'

I יושב אל 
 יושב ועל

 אל:הדקים
 ןהו;קים על
 :חזקיהו אל
:חזקיהו על

I כלי אל
כלי על

35

 הצאן ויחמו
 יעקב לו ויקה

 החצר אל ויביאני
 ראים ישראל בני וכל
 דמלכי׳ י האמנתי ולא

 דד״ה וחבירו
 תחת כהן נתנך ה׳

 את פשחור ויכה
 לשאול דוד וישבע

 פלשתים וישמעו
 בבקר וישכימו
 הדולג כל על ופקדתי

 אתה תמותו למה
 והממלכה הגוי והיה

 ריב יהי׳ כי
 משפט ולרוח

 אגדת ולקחתם
 לנגף ה׳ ועבר

 יעקוב זרע גם
 מים יתן וכי

 בעור בן בלעם ואת
 מדין מלכי ואת

 אדביק ולשונך
 דבש בני אכל

 המלך ויאמר
 הלך בעצתם גם

 במרום ורננו ובאו
 עגלה ואפרים
 זיפה וילכו ויקומו

 אליו ואמר ואען
 יושב אל ואמרו

 דויד בית על ושפכתי
 ה׳ אמר כה לכן
 ה׳ אמר כה לכן

 יחזקיהו אל ה׳ וישמע
 שלח זה אחר

 משמרתך ושמרו
העבדה כלי על ומהם

Gen. 30, 39. 
Gen. .30, 37. 
Ez. 40, 17. 

2 Clir. 7, 3.
1 Reg. 10, 7. 

2 Chr. 9, 0. 
.Jer. 29, 26.
Jer. 20, 2.

1 6 . 24, 23.
2 S. 5, 17.

1 S. n , 4.
Zeph. 1, 9. 
.Jer. 27, 13. 
Jer. 27, 8. 

Dent. 25, 1. 
Jes. 28, 6. 

Ex. 12, 22. 
Ex. 12, 23. 
Jor. .33, 26. 
Lev. 11, 38. 
•Jos. 13, 22. 
N'uin. 31, 8. 

Ez. 3, 26. 
Prov. 24, 13.

2 Keg. 8, 8.
2 Chr. 22, 5.
.Jer. 31, 12. 
Hos. 10, 11. 
1,6 . 23, 24. 

Zfich. 4, 11. 
Xuin. 14, 14. 
Zaeh. 12, 10. 

,Jer. 22, 18. 
.Jer. 36, 30.

2 Chr. 30, 20.
2 Chr. 32, 9. 
Nam. 18, 3.

1 Clir. 9, 28.



Am. 3, 5. פח על צפור התפול פח על 1 אל הגבול ועבר 1 לשון אל ־®סי•
Neh. 2, 9. פחוות אל ואבוא פחוות אל על מקשיב מרע לשון על  p ôv. 17,4.
Neh. 2. 7. על אם למלך ואומר פחוות על אלידר״ה והשיבו לבבם אל ̂ 6,37.

■2 Chr.24, 11. יביא בעת ויהי פקדת אל i מלחמות שרי ויתן לבבם על ̂ ■׳י
1 Chr. 2«, 30. חשביהו לחברוני פקדת על 5 בבל מלך וחיל לכיש אל ־■יסי' •יי

Zach, 8, 3. שבתי ה׳ אמר כה ציון אל סנחריב שלח זה אחר לכיש על   ̂ c1!r. 32,9.
Ps. 2, 0. מלכי נסכתי ואני ציון על אני הזאת בפעם כי לבף אל  Ex. 9,14.

Koh. 1, 0. דרום אל הולך צפון אל תמיד לבך על קשרם לבף על  Pro'21 <0 •״.
Zeph. 2, 13. צפון על ידו ויט צפון על נכבד•רשמו׳ השלשים מן .23,23 .2 s משמעתו אל
Ex. 28, 21. שתי את ונתתה קצות אל הנו^דד״ה השלושים מן משמעתו על  ichr. 11,25.
Ex. 39, 17. העבתת שתי ויתנו קצות על I דספ׳ קדמ׳ ספרים• וישלח מדינה אל  Est. 1, 22.

T  • ; V

Gen. 27, 11. יעקב ויאמר רבקה אל 1 דספ׳ קדמ׳ ספרי♦ ויקראו מדינה על  Est. 3,12.
T ־* ; • 

Gen. 2f>, 7. המקום אנשי וישאלו רבקה על 1 מקדשי אל אבוא עד מקךשי אל e־® >׳3,.ז!
Lev. 4, 12. הפר כל את והוציא שפד אל ; שמענו כי בשינו מקדשי על  Jer. 51,51.
Lev. 4, 12. בפסוק׳ ישרף*ב׳ הרשן שפך על ״!! עמון בגי מלך ויאמר מלאכי אל •יי״י־ 1יי 13.

Nell. 10, 29. הכהנים העם ושאר תורת אל מלאכים שאול וישלח מלאכי על 1  s. 19,20.
Num. 6, 21. הנדיר תורת דאת תורת על ; ירו את דוד וישלח מצחו אל 1  S. 17,49.

2 Keg. 19, 9. דמלכי׳ אל♦ וישמע תרהר־ןה אל , אהרן מצח על והיה מצחו על  ex. 28,38.
Jes. 37, 9. דישעי׳ אל• וישמע תךהקה על j ! הקרב הקרב כל משכן אל  Num. 17, 28.

— !20 את הפקד ואתה משכן על  Num. 1,50.

<׳ • ! פעלת אל יבינו לא כי מעשה ואל  e®• 28,5.

רא קדמא לוג ד תיבות׳ תרתין מן והד ב‘ היא הלוים מן ומתתיה ״ חד מן א מעשה על 1  cbr. 9,31.
וסימניהון דסמ׳ ולית ה׳ נסיב ותניג׳ ה׳ נסיב ! נפשי אל קרבה נפשי אל  es. 09,19.

Ein unvollstiindig alpliabetisches Verzoichniss von zwei Map ש^^י פעלת דאת נפשי על  e.s. 109,20.
vorkommenden Worterpaaren, von deneii das erste ohnê׳ ĵ ̂ד ̂̂ר ו־ד ר ^ He (des ArtikeLנבו אל 48,1. IxMtn zweiteii \\orte) und das zweite mit

He vorkoramt. . וריבון הבית עלה נבו על י•03; 15,2.
Ps. 112, 1. במצותיו ה׳ את ירא איש אשרי ; השדה אל אחד ויצא סיר אל 2  Reg. 4, 39.

Ps. 1, 1. בעצת הלך לא אשר האיש אשרי בני אלהם ויאמרו סיר על  ex. 16,3.
Num. 10, 2. משה לפני ויקמו שם אנשי י I ♦דשימ' ארון את וירכבו עגלה אל 2  s. 6, 3.

Geii. 0, 4. בארץ היו הנפלים השם אנשי 30 האלהי׳ ארון את וירכיבו עגלה על 1  chr. 13,7.
Gen. 42, 19. אתם כנים אם אחד אחיכם רד״ה
Gen. 42, 33. האיש• אלינו ויאמר האחד אחיכם i ויהוירע המלך ויתנהו עושיה אל 2  chr! 24,12.
Jos. lo, 18. דיהושע • בבואה ויהי שדה אביה

V T  T  • T
י בניו ישוע ויעמר עשיה על  Rsr. 3,9.

Jud. 1, 14. דשפטי׳ וחברו השדה אביה
T  ‘ T ״ V T

, אל אביט זה ואל עני אל  Jcs. 66, 2.
Hag. 2, 1.־). לבבכם נא שימו ועתה אבן אל ̂'־|5 יתום משוד יגזלו עני על •ייסי•
1 S. 0, li־>. את הורידו והלוים האבן אל : שבה הנה ותאמר

T

מה1י אל  Euth. 1,15.
E.x. 28, 30. המשפט חשן אל ונתת חשן אל כתב פתשיגן ואת עמה על  Est. 4 ,8.
Lev. 8, 8,  ההשן את עליו וישם

2

ההשן אל כבדו חץ יפלח עד ב-ח אל  Erov. 7, 23.
ד  V
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Jud. 1, 26. ארץ האיש וילך עיר ויב.ז 1! תקרב אל ויאמר קידש אדמת  ex. 3,5.
1 Chr. 11, 8. המלוא מן מסביב העיר ויבן

-■V י T • I יהודה את ה׳ ונחל הקרש אדמת  zach. 2,16.
Jer. 30, 18. שב הנני ה׳ אמר כה עיר ונבנתה ' לחננכם ה׳ יחכה ולכן משפט אלהי  Jes. 30,18.
Jer. 31, 38. באים ימים הנה העיר ונבנתה י בדבריכם ה׳ הוגעתם המשפט אלהי  Mai. 2,17.
Jes. 34, .3. ישלבו וחלליהם הרים ונמסו : T ־ T • 5, כי הפלשתים ויראו אלהים בא 1  s. 4,7.

Micha 1, 4. והגבעות תחתיו ההרים ונמסו : T ־ T V • אל משה ויאמר האלהים בא  ex. 20, 20.
2 Reg. 4, 39. ללקט השדה אל אחד ויצא ̂ השביעת בשנה ויהי אנשים באי  ez. 20,!.
Gen. 44, 28. ואמר מאתי האחד ויצא T V T *• ־** בלעם אל אלהים ויבא האנשים באו  Num. 22, 20.

Prov. 13, 12. ממשכה תוחלת חיים ועץ ; רמלכי׳ שמים בהעצר  ! Eeg. 8,35.
Gen. 2, 9. הגן בתוך החיים ועץ . lOi דד״ה וחברו השמים בהעצר ‘״  ch!-. 6,26.

Jud. 9, 23. אבימלך בין רעה רוח אל־הים וישלח ; ממשח כרוב את קדש בהר  ez. 28, 14.
1 Chr. 21, 15. לירושלס-ד״ה מלאך האלהים וישלח ■ ההוא ביום והיה הקדש בהר  Jes. 27,13.
Jer. 31, 29. יאמרו לא ההם בימים בנים ושני י את יפתח וישפט גלעד בערי ,צג 7.
Ez. 18, 2. משלים אתם לכם מה הבנים ושני נינו מק נשינו נו טפ הגלעד בערי  Num. 32, 26.

Gen. 48, 21. אתכם והשיב עמכם אלהים והיה ני
* V; T T : 1

5* ממך עצמי נכחד לא ארץ בתחתיות  es. 139,16.
1 Reg. 18, 24. בשם וקראתם האלהים והיה .0! -J’s יבקשו לשואה והמה הארץ בתחתיות

Nuin. 8, 8. בקר בן פר ולקחו ישני ופר יבא בגפו אם אישה בעל  ex. 21,3.
T • --

Jud. 6, 25. ההוא בלילה ויהי השני ופר אנשים ינצו וכי האישה בעל  ex. 21,22.T * T --
2 Chr. 13, 7. אגשים עליו ויקבצו לבב ייר ומשך תובל יון אדם בנפיש  ez. 27, !3.

T T V V :
Deut. 20, 8. השטרים ויספו הלבב ורך ;20 בנפש במת הנגע כל האדם בנפש  n3! ״״ י׳־יג• .T T  T V V :

2 Chr. 13, 11. לה׳ ומקטירים סמים וקטרת מלך אל ושלחתם מלאכים ביד  J27,3 .״ .* T : ״ ~ ;
Num. 4, 16. אלעזר ופקדת הסמים וקטרת בקר צמד ויקח .11,7 .s ! המלאכים ביד
Gen. 41, 3. קר' • פרות שבע והנה בשר ודקות המון על נהה אדם בן גוים ובנות  ez. 32,18.
Gen. 41, 4. הפרות ותאכלנה הבשר ודקת וקוננוה היא קינה הגוים בנות  ez. 32,16.
Jes. 6, 13. עשיריה בה ועוד קדיש זרע |25:י שפל אדם גבהות עיני אדם גבהות  Jes. 2, !1.TT : “
Esr. 9, 2. מבנתיהם נשאו כי הקדש זרע האדם גבהות ושח האדם גבהות  Jes• 2,17.

T T  T : “
2 Chr. 26, 13. צבא חיל ידם ועל צבא חיל אחד נשר ויהי כנפים גרול  ez. 17,7.

׳ ־  T  : :

1 Chr. 20, 1. . השנה תשובת לעת ויהי הצבא חיל י אמר. כה ואמרת הכנפים גדול  ez. 17,3.
דד״ה

1 הוליד ומעונתי חרשים גיא ג  Ehr. 4,14.
• T  '•

Ex. 28, 15. משפט חשן ועשית משפט חשן :30 גי ואונו לר החרשים גיא  Neh. 11,35.
Ex. 28, 30. המשפט חשן אל ונתת המשפט השן ׳ הצאן אל נא לך עז-ים גדיי  Een. 27,9.

. . •• T  :

Dan. 9, 23. תחנוגיך בתחלת דבר יצא
T  T  T T

גדיי ערת ואת העזים גדיי  <Jen. 27,16.
• * T  •* T  :

Gen. 24, 50. ובתואל לבן ויען הדבר ;צא ד״ה י ישב האמנם כי שמים הנה 2  chr. 6,18.
T ־־ • ־ •* 

2 Chr. 8,18. ביך חור□ לו וישלח ים יודעי דמלכי׳ וחברו השמים הנה 1  Keg. 8,27.
־ •  T ־ ־ 

דד״ה 1 הכהנים ויעמדו ברית הארון  Jos. 3, !7.
1 Reg. 9, 27. באניידמל׳ חירם וישלח הים ידעי העם בנסע ויהי הברית הארון J«s• 3י
Micha 7, 12. למני יבוא ועדיך הוא יום השמש כזרוח ויהי אלתים וימן  Jo8» .״

Micha 7, 11. גדריך לבנות יום ההוא יום בעלות תולעת האלךים דמן  J״oa 4,7.
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Lev. 23, 28. 
Lev. 23, 27. 
Jes. 51, 6.
2 Chr. 2, 6. 
Ps. 89, 30. 
Deut, 11, 21. 
Ex. 31, 18. 
Ex. 24, 12. 
Ex. 18, 14. 
Ex. 18, 13. 
Cant. 4, 1. 
Jud. 7, 3.
P8. 108, 5. 
P8. 148, 4. 
Gen. 22, 3. 
Gen. 22, 6. 
P8. 46, 5.
Ps. 87, 3. 
Dent. 1, 44. 
Nnni. 14, 46. 
Dan. 12, 7. 
Jes. 62, 12.
2 S. 14, 13. 
Jud. 20, 2. 
Lev. 4, 6. 
Lev. 4, 17. 
Gen. 30, 2. 
Ps. 127, 3. 
Ex. 9, 8.
Ex. 9, 10.
Ez. 28, 14.
1 Chr. 22, 19. 
Num. 24, 20. 
Am. 6, 1. 
Gen. 25, 23. 
Ez. 35, 10. 
Lev. 25, 8. 
Lev. 25, 8.

 כפורים יום
 הכפורים יום
שמים כי

. -  T  '

השמים כי
• ~ T ־־ י

' •• T T .שמים כימי
השמים כימי

• -  T  “  •• •

 אבן לחת
 האבן לחת

 בקר מן
 הבקר מן

גלעד מהר
T  : • ”  **

הגלעד מהר
T : ־ ־ ־ ‘׳

שמים מעל
• “  T “

השמים מעל
־ “ T ־ ־

עלה עצי
T  ••

העלה עצי
T  T

 אלהים עיר
האלהים עיר

:V י  T ׳

חרמה עד
T ־  : T

החרמה עד
T ־ “  : T

 קדש עם
 הקדש עם
 אלהים עם
האלהים עם . -ך - . . .

פרכת פני
V T ** :

הפרכת פני
V T  “  :

 בטן פרי
 הבטן פרי
 כבשן פיח
 הכבשן פיח

 אלהים קרש
 האלהים קדש

 גויס ראשית
 הגוים ראשית

 גייס שני
 הנוים שני

שנים שבתת . T : ־
השנים שבתת

 תעשו לא מלאכה וכל
 לחדש בעשור אך

 עיניכם לשמים שאו
 לבנות כח יעצר ומי

 זרעו לעד ושמתי
 ימיכם ירבו למען
 ככלותו משה אל ויתן

 משה אל ה' ויאמר
 משה חתן וירא
 וישב ממחרת ויהי
 רעיתי יפה הנך

 נא קרא ועתה
 שמים מעל גדול כי

 השמים שמי הללוהו
 בבקר אברהם וישכם

 עצי את אברהם ויקח
 ישמחו פלגיו נהר

 בך מדבר נכבדות
 הישב האמרי ויצא
 והכנעני העמלקי וירד

 האיש את ואשמע
 עם להם וקראו

 האשה ותאמר
 העם כל פנות ויתיצבו

 אצבעו את הכהן וטבל
 הכהןיתנינא וטבל
 ברחל יעקב אף ויחר
 בנים ה׳ נחלת הנה

 ואל משה אל ה׳ ויאמר
 הכבשן פיח את ויקחו

 ממשה כרוב את
 לבבכם תנו עתה
 עמלק את וירא
 השאננים הוי

 לה ה׳ ויאמר
 שני את אמרך יען

 ש*בע לך וםפרת
בפ׳ וארבעים*ב׳ תשע

דכותהון ולי׳ דלוג בי״ת והד כ״ף חד וחד חד מן ןאי׳ב  
| ופימניהון

Ein unvoJlstandi״■ alphabetisches Verzeiclini-ss von Worteml 
(und Worterpaaren), die je nur ein Mai mit '3 und ein 

Mai mit '3  am Anfang■ vorkommen.

 כאיוב ^
 באיוב !10

 כאכל־
באבל

 באלוף
 י\ כארבעים !5

 > בארבעים
 כבלע

 בבלע '
כגלגל ,

T  : ----- 1

 בגלגל 20
ם, כדרכ

T : :

בדרכם
T  : •  :

 כדבש
בדבש

T  : •

כהגלות 25
T  • ;

בהגלות
T  * :

 וכמראה
 ובמראי
 וכפתהי

 ובפתחי 30
 וכתקע

 ובתקוע ן
 וכרחמיף
 וברחמיף

וכמצוה 35
T  : • -  :

- • : Tובמצוה י
 כזרע
בזרע

 ישתה כאיוב גבר מי
 אליהוא אף ריחר
 אש לשון קש כאכל לכן

 פיה את הארין יתפתח
 מפיו דמיו והסירתי

 ברע תאמינו אל
 הצבא חלוצי
 אלהים יבחר

 לראות יבאו ולא
 מראית עינים טהור
 שיתמו אלהי

 בגלגל רעמך קול
 בגוים אותם ואפיץ

 ישראל בית אדם בן
 אדם בן אלי ויאמר

 ישראל בית ויקראו
 לברך דוד וישב

 י״י אדני אמר כה לכן
 ראיתי אשר המראה

 בילדותך בחור שמח
 דרך אשר הלשכות

 בני אדם בן ואתה
 תבל ישבי כל

 בנימן בני העוו
 צריהם ביד ותתנם
 עשיתם לא הרבים

 עושים הם הזה היום עד
 אשר מעשה ובכל
 הוא גד כזרע והמן

פרזלא חזית די

Job. 34, 7. 
Job. .32, 2. 
Je.s. 5, 24. 

Nuta. 26, 10. 
• Zach. 9, 7. 

Micba 7, .6. 
J0.8. 4, l.‘>. 
Jud. 6, 8. 

Num. 4, 20. 
Hab. 1, 13. 
Ps. 83, 14. 
P.S. 77, 19. 
Ez. 36, 19. 
Ez. .36, 17.

Ez. 3, 3. 
Ex. 16, 31. 
2 S. 6, 20. 
Ez. 21, 24. 
Ez. 43, 3. 

Koh. 11, 9. 
Ez. 42, 12. 
Ez. 33, 30. 
Jes. 18, 3.
Jer. 6, 1. 

Noh. 9, 27. 
Neh. 9, 31. 

2 Reg. 17, 34. 
2 Clir. 31,21. 
Num. 11, 7. 
Dan. 2, 43.

יס
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Jud. 15, 14. לחי ער בא הוא !ן כפשתים ! לעינים וכעשן לשנים כחמ^ן !’•״יסיג -0
Lev. 13, 52. הבגד את ושרף בפשתים בעז לה ויאמר בחמין 2,14.

Ps. 7, 18. כצדקו ה׳ אודה 1כצךק ' לנו עשה כחטאינו לא כחטאינו 1>13י •״י
Koh. 7, 15. בימי ראיתי הכל את בצדקו צדקתיך ככל אדני .Dan. 9,10 בחטאינו
Gen. 5, 3, שלשים אדם ויחי מו;5  צל כ יחשיך לא חשך גם כחשיכה 139,12.

Gen. 1, 27. האדם את אלהים ויברא בצלמו ^ יבינו ולא ידעו לא בחשכה •אי! 82,5.
Job 19, 11. אפו עלי ויחד כצריו י ! תתיכני כחלב הלא כחלב !•05. !0, !0.
Ps. 112. 8. יירא לא לבו סמוך T T : 1בצריו . אפיקי על כיונים עיניו בחלב 5, !2.

Gen. 19, 28. סדום פני על וישקף כקיטר י ! לי יעזר ה׳ ואדני .J®®• 50,7 כחלמיש
Ps. 119, 83. כנאד הייתי כי בקיטור !0 הפך ידו שלח --T .בחלמיש ״!•5 28,9.
Ez. 21, 23. כקסום להם והיה • Tכקסום ונאוה אני שחורה .Dant. 1,5 כיריעות
Ez. 21, 34. שוא לך בחזות בקסם : העדף ופרח ביריעות 26,12.
Ps. 35, 14. התהלכתי לי כאח כרע ^ לעת תשליכני אל ככלות 71,8.

Micha 7, 5. אל ברע תאמינו אל באחריתך ונהמת .p»-ov. 5, n בכלות
Job 37, 18. לשחקים עמו תרקיע כראי '15 ככרים אורידם .or. 51,40!* ככרים

1 Chr. 4, 31. ובחצר מרכבות ובבית בראי , קדר נשיאי וכל ערב .dz. 27,21 בכרים
Neh. 9, 28. ישובו להם וכנוה כרחמיך יזהירו והמשכילים .Dan. !2,3 ככוכבים ,

- .ך .

Neh. 9, 19. הרבים ברחמיך ואתה ברחמיך עצתיך ברב נלאית • T ־בכוכבים ־®®!• !7, !3.
Dun. 4, 5. קדמי על אהרין ועד כ^ם אביה ימאן מאן אם כמהר 22, !6•
Esr. 5, 1. נביאה חגי והתנבי בשם יא-• תאמר כה שאול ויאמר -, במק י  S. 18,25.

Ex. 11, 1. משה אל ה׳ ויאמר כשלחו הכהן עליו וכפר כמנחה 5,13.
Ez. 31, 5. קומתו גבהא כן על בשלחו ; הנה גם ואמרתם ̂! במנחה n̂. 32, 21.T : • ־

Jes. 58, 8. כשחר יבקע אז כשחי■ כמת תהי נא אל כמת 12, !2.
Hos. 10, 15. אל בית לכם עשה ככה בשחר במים וטבל אזוב ולקח במת 1־™̂״ !8•

Ps. 89, 37. יהיה לעולם זרעו כשמש י-־5 קיר כעורים נגששה כמתים ־®®!■ 5,י! !6.
.Jes. 38, 8. צל את משיב הנני בשמש י חללים כמו חפשי .8, במתים ^6

.Jes. 44, 13. קו נטה עצים _חרש כתבנית הבית לו אשר ובא כנגי! 14,35.
Ps. lOG, 20. כבודם את וימירו בתבנית הצרעת בנגע השמר בנגע 24,8.

Esr. 9, 1. נגשו אלה וככלות כתעבותיהם כשלמה אור עוטה .54, כשלמה !‘-® !2
Esr. 9, 11. עבדך ביד צוית אשר בתועבתיהם 30 אחיה ויתפוש בשלמה ! 081̂,!!•■ 30.
Gant. 7, 9. בתמר אעלה אמרתי כתפוחים את ויקשו שמעו ולא .Reg. 17,14 כערף 2
Cunt. 2, 5. באשישות סמכוני בתפוחים יורוך אתה יהודה .49. בערף 8

אור תהל עטישותיו כעפעפי !•05 41, !0.
נשפו כוכבי יחשכו בעפעפי !•05 3,9.

05 עמו כצאן ויסע כעדר 78,62.
עמו וכל יהודה בה וישבו בעדר •י׳®!• י̂! 24•

עשה כחטאינו לא כעונותינו R•® !*•י!!’ •״!
אנחנו אבותינו מימי ובעונותינו R•■̂® י*! 7•
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ב ״  י ולית דלוג מלרע וחד מלעיל חד וחד חד מן א
; וסי׳ דכותי׳

5 Ein unvollstandig alpliabetisches Verzeichniss von Wbr- 
tern, die nur zwei Mai vorkommen, und zwar ein Mai mit 
einem langen und ein Mai mit einem kiirzern (langen) oder 

kurzen Vocal.

Ez. 25, 8. 
Prov. 25, 7. 
Jes. 21, 13. 
Gen. 37, 25. 
Neh. 7, 61. 
Esr. 2, 5<t. 
Est. 1, 8.
Dan. 4, 6.
Ps. 27, 2.
2 S. 15, 5. 
Xeh. 8, 6.
Jos. 22, 22. 
Job 36, 14.
2 S. 18, 12. 
Neh. 3, 37. 
Gen. 47, 18. 
Ps. 118, 12. 
Jes. 43, 17. 
Ez. 28, 9.
Job 34, 31. 
Jes. 50, 2. 
Miclia 2, 7. 
Jud. 9, 2.
.Tob 25, 2. 
Joel 4, 11. 
Dan. 5, 20.
1 S. 6, 2.
Job 37, 19.
1 Chr. 5. 20. 
Jes. 19, 22.

אמד
אמר

־ : T

ארחות
ארחת

אדן

איו
אנס
אנס

T ״•

בקרב
T;״ *בקרב
במעל
במעל
בנער
בנער

גויתינר
ך .נויתנו . . . .

דועכו
דעכו

T

האמיד
T V

האמר
T V ־

הקצור
־ : T'

הקצר
T׳ “

המעלל
המשל
הנחת
הנחת

T ; ־־

הודיענו
הודיענו

ונעתר
ונעתר

 יען אלהים ה׳ אמר כה
 עלה לך אמר טוב כי

 ביער בערב משא
 לחם לאכול וישבו
 מלח מתל העולים ואלה

 העולים ואלה וחברו
 כדת והשתיה

 רב בלטשאצר
 מרעים עלי

 איש בקרב והיה
 ה׳ את עזרא ויברך

 אלהי׳ אל ה' אלהי׳ אל
בנער תמת

 יואב אל האיש ויאמר
 למלכי׳ מרבה ותבואתה

 ההוא השנה ותתם
 כדברים סבוני

 וסוס רכב המוציא
 אני אלהי׳ תאמר

 האמר אל אל כי
 באתי מרוע

 יעקב בית האמור
 בעלי כל באזני נא דברו
 עשה עמו ופחד
 הגוים כל ובאו עושו
 לבבה רם וכדי

 פלשתים ויקראו
 לה נאמר מה

 וינתנו עליהם ויעזרו
מצרים את ה׳ ונגף

10

15

20

25

,30:

35

ןנחתום
ןנחתם

!;קרם
וגקם

ומשלו
ומשלו

: T

זרע
T• ־־

זרוע
חנון
 פת׳ חגן

 טהור
טהר

T  :

.יחינו
ןחעי
ירלף
ירלף
כתם
׳בתם

T  : I

לאמתם !
T  \  : I

לאמתם
T  • ;

לשבוים
לשבאים

מעצור
מעצר

T ; ־

משקלת
למשקלת

V * T  : • :

מחלל.יף
מחלליף
מאירות
מאירת

נתז
נתן

נתץ
נתץ
נחם
נחם
נפלו

: T

נפלו

Est. 8, 8. כתבו ואתם
Est. 3, 12. קדם׳ סופרי. ויקראו

Koh. 12, 4. בשוק דלתים וסגרו
Job 22, 28. לך ויקם אמר ותגזר
Jer. 30, 21. ממנו ארירו והיה
Zach. 9, 10. מאפרים רכב והכרתי
Ps 97. 11. לצדיק זרע אור

Lev. 11, 37. מנבלתם יפל וכי
Jes. 30, 19. ישב בציון עם כי
Gen. 33, 5. וירא עיניו את וישא
Hab. 1, 13. רע מראות עינים

Prov. 22, 11. חן לב טהר אהב
2 Reg. 7, 4. נבוא אמרנו אם

Hos. 6, 3. השלישי ביום מימים
Koh. 10, 18. ימך בעצלתים
Gen. 22, 22. חוו ואת כשד ואת
Ps. 78, 72. לבבו כתם וירעם
Jes. 18, 5. כתם קציר לפני כי

Gen. 25, 16. ישמעאל בני הם אלה
Thr. 2, 12. דגן איה יאמרו
Jes. 61, 1. עלי אלהי׳ ה׳ רוח
Joel 4, 8. בניכם את ומכרתי
1 S. 14, 6. הנער אל יהונתן ויאמר

Prov. 25, 28. חומה אין פרוצה עיר
2 Reg. 21, 13. ירושלם על ונטיתי

Jes. 28, 17. משפט ושמתי
Dent. 32, 18. תשי ילרך צור

Ez. 28, 9. אלהים תאמר האמר
Jes. 27, 11. קצירה ביבש

Ps. 19, 9. ברה ה׳ מצות
Gen. 38, 9. לו לא כי אונן וירע

2 Reg. 23, 11. הםוסים את וישבת
Jud. 6, 28. העיר אנשי וישכימו

2 Chr. 33, 3. הבמות את ויבן וישב
Hos. 13, 14. אפדם שאול מיר
1 Chr. 4, 19. הוריה אשת ובני

1 S. 29, 3. פלשתים שרי ויאמרו
2 S. 1, 10. יאמותתהו עליי ואעמוד



14
Deut. 20, li). ימים עיר אל תצור כי גרז.? 1; כי לי טוב .ps. 119,71 עניתי
Deut. ly, 5. רעהו את יבא ואשר בגרן.? ; בחלותם ואני .ימ !ps• 63 עניתי

Je8. 3, 16. גבהו כי יען ה׳ ויאמר גרון י צאת את ה׳ רחץ אם .Jes. 4, 4 צאת
Jes. 58, 1. תחשוך אל בגרון קרא בגרו־ז ; תאכלנה שעורים ועגת .Ez. 4, 12 צאת
P8. 16, 5. וכוסי חלקי מנת ה׳ גורלי

• T
5 בלבבך תאמרי וכי .Jes. 49, 1 קראני

Jud. 1, 3. לשמעון יהודה ויאמר בגרלי
• T ג ’ ורעדה קראני פחד .Job 4, !4 קראני

Dan. 3, 28. ואמר נבוכדנצר ענה גשמיהון למאהבי קראתי .Thr. 1, !9 ךמוני
Dan. 3, 27. אחשדרפניא ומתכנשין בגשמיהון המלך אדני ויאמר s. 19,27.• T רמני 2  •
Gen. 5, 2. בראם ונקבה זכר הבראם כאשר ואני .Gen. 43, 14 שכלתי
Gen. 2, 4. השמים תולדות אלה בהבךאם 10 בפסוק׳) (ב׳ .Gen. 43, 14 שכלתי

■ : T  T

Micha 2, 9. תגרשון עמי נשי הדרי
• T

י דבריו את ויקם .an. 9,12^ שפטונו
T : ^

Ez. 16, 14. בגוים שם לך ויצא בהדרי
. T  - אנחנו גם והיינו ,s. 8 ! ושפטנו 20.

T  T  ;

Ps. 5, 2. ה׳ האזינה אמרי הגיגי שדיךיקרמ׳ שני .Cant. 4, 6 תאומי
Ps. 39, 4. בקרבי לבי חם בהגיגי ! תני׳ שריף שני וחברו Cant. 7, 4.“ T: T תאמי

P8. 5, 6. הוללים יתיצבו לא הוללים 15
Ps. 73, 3. 

,Jes. 14, 3.
 בהוללים קנאתי כי

לך ה׳ הניח ביום והי'
 בהוללים

_ . .ךהניח ׳

ממסורתא לבד וחד

Deut. 25, 19. אלהיך ה׳ בהניה והי׳ בהניה
: T • ־־

הכסף את כצרף וצרפתים .Zach. 13, 9 כצרף
Nah. 2,3 מאדם גבוריהו מגץ .  

prov. 8 , אני שם שמים .26  
Lev. 13,7. המפפח׳ תפשה פשה ואם  
Mai. 3 ,2 . בואו יום את מכלכל ומי  

Deut. 8 , כחי בלבבך ואמרת .17   
Job. 30,21. לי לאכזר תהפך  
P8.105,45. ישמרו בעבור

הכינו אלהים בחנתנו כי כצרף •®ע 66,10.
 בהכינו !20ן
הראתו ,

T  •• 1

בהראותו !
I ; ץ T

ועצם ! 6.
i :ם צ ע ב

ב ״ חרב׳ א' חד וחד חד מן א ^ וסימניהק דכו׳ דלוגולית ו ן | , ן ף - ן , ן ^ ן

Dan. 9, 10. ה׳ בקול שמענו ולא בתורתיו י j Ein unvollstandig alphabetisches Verzeichniss von Wbr-

Job 33, 17. 
Dan. 4, 34.

 מעשה אדם להסיר
נבוכדנצר אנה כען

וגוה
T״״ : ,

בנוה !
T •״ ; 1

tern, die nur zwei Mai, und zwar ein Mai 0 hne and ein 
Mai mit 'ב praefixum vorkommen.

.lob 40, 17. ארז כמו זנבו יחפץ זנבו ;
T : י

רבים מים על שכנתי .Jer. 51, 13 אמת
Ex. 4, 4. משה אל ה׳ ויאמר בןנבו 30! הבשן מלך עוג רק כי .Dent. 3, n באמת

Prov. 28, 22. עין רע איש להון נבהל חסר שבע אסמיך וימלאו אסמיך 3,10.
Job. 30, 3. הערקים גלמוד ובכפן ובחסר את אתך ה׳ יצו .eut. 28,8^ באסמיזז

V T י ־  : ~

P8. 114, 8. מים אגם הצור ההפכי סלמיש : אלהים ידע כי Gen. 3, 6 אכלכם .

.lob. 28. 9. משרש הפך ירו שלה בחלמיש 1 1 — — — .
באכלכם והי׳ .Num. 15, !9 באכלכם

Je8. 47, 9. אלה שתי לך ותבאנה חבריך 35, קנו יעיר כנשר .Deut. 32,11 אברתו
T ; V

Jes. 47, 12. בחבריך נא עמרי I בחבריו ותחת לך יסך באברתו
T : V :

Prov. 31, 12. רע ולא טוב גמלתהו הייה 1 לשונם פלג ה׳ P8. 65, 10.

Lev. 18, 18. אחתה אל ואשה בחייה !
T V ־ :

מראות עינים טהור בבלע ̂̂*6.1, !3.
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.י hos• 213 חדשה

T  : T

.Jer. 2,24 בחדשה
T  ; T  :

®!• •®®J טלאים י 1י •
* T  :

.s. 15,4 בטלאים 1
• T ־* : 

 .Deut. 32, 38 ריץ
.Ez. 27, 18 בירץ

ירקרק !3,49.
־®p בירקרק

עדיה1מ  J®r• 3 •ז,
T  V

עךיה1במ  e*• 36,38.
 .Dan. 1, 12 נס

 .Ean. 2, 12 בנם
.Hag. 2, 15 ?צו□

•̂ 1 , ̂ףם י•01•י 3ל ב?
.Hoh. 2, 8 ;ריך

•»p בפך
 .e*• 36,6 פכןסי

י̂• ■®p בסמכי
ת1שמח  p®• 13י h •

T  :

.p®• 45,16 בשמחות
T ־ : 

,Num. 10 שמחתכם 10. 
.J®«■ 66,5 בשמחתכם

 .Pan. 5, 5 סס
 .c!hr. n, 1.3 ! בסס

 .Cant. 5, 2 פתחי
 .ez. 37,13 בפתחי
.J®®• 3,26 פתחיה
T  V T  :

בפתחיה 5,..ז
T V T  : •

.Lev. 7, 38 צותו
.ez. 10,6 בצותו
 .Gen. 9, 13 קשתי

.p®• 44,7 בקשתי
.20,17 • קברי ז®!־  

.Gen. 50, 5 בקברי
 .ez. 31, !5 רךתו

 .ex. 34,29 ברךתו
 .Ghr. 26, 16 ! שלכת

6,13 •®® בשלכת זי .

 משושה כל והשבתי
 מדבר למוד פרה

 ירעה עדרו כרעה
 העם את שאול וישמע

 זבחימו חלב אשר
 ברב סוחרתך דמשק

 ירקרק הנגע והי׳
 שפתים בין תשכבון אם
 בשמים הסירה גם

 כצאן קדשים כצאן
 עבדיך את נא
 מלכא רנה קבל כל

 לבבכם נא שימו ועתה
 אלוה בשום התדע

 דרכך את שך הנני לכן
 ואשפכה אזכרה אלה

 סמכי ונפלו ה׳ אמר כה
 לי עזר אלהים הנה

 חיים ארח תודיעני
 וגיל בשמחת תובלנה

 ובמועדיכ׳ שמחתכם וביום
 החרדים ה׳ דבר שמעו

 כת׳ כן נפקו♦ שעתא בה
 בפס דוד עם היה והוא

 ער ולבי ישנה אני
 בפתחי ה׳ אני כי וידעתם

 פתחיה ואבלו ואנו
 אשור ארץ את ורעו
 משה את ה׳ צוה אשר
 האיש את בצותו ויהי
 בענן נתתי קשתי את
 אבטח בקשתי לא כי

 מרחם מותתני לא אשר
 לאמר השביעני אבי
 ביום אלהי׳ ה׳ אמר כה

 מהר משה ברדת ויהי
 למערב ולהפה לשפים

עשיריה בה ועוד

P8.80,6. דמעה לחם האכלתם שליש
• T

jes. 40,12. ו מדד מי בשלש מים בשע̂ג
2 chr. 25,20. אמציהו שמע ולא תתם

Ez. 43,8. ומזוזתם ספי את ספם בתתם

, .7

ב | | ״  דכו׳ ולית דלוג ר' וחר ד חד וחד חד מן א
וסימניהון |ז>זן
I [

Ein unvollstiindig alphabetisches Verzeichniss von Wbr- j ; 
tern, die je nur ein Mai mit Daleth und ein Mai mit | ׳

Resell vorkommen. l j

אדירןם!15;

 ! I אריקם
קדש בהךרי  I 
קדש בהררי  j 

I הראה
T  T  “

והראה ן20
T  T  T : j

הדרי !
• T

הררי !
T - :  I•

I רעבדו 
ו:עברו !
 ויפדו 125
 ויפרו |
ודרנים 1

• T  : ;

ורודנים ן י =1 וךיפת ן
וריפת |30
רדאה 1
I ויןאה

 ןדומכזתי
 מל׳ ורוממתי

 ואודך
 ואורך

זרה
T1T

מלעי׳ זרה

35

 רשמוא׳ כעפר♦ ואשחקם
 דתלי׳ ואשחקם• וחברו

 חילך ביום נדבות עמך
 שיר מזמור קרח לבני
 האיה ואת הראה ואת

 האיד, ואת והראה
 תגרשון עמי נשי

 וכל חילך בשדה
 ויעבודו ישמעו אם

 לילה וחצות ימתו רגע
 . שאול אל העם ויאמר

 בארץ ישראל וישב
 דברא' אלישה♦ יון ובני
 דד״ה אלישה♦ יון ובני
 דד״ה אשכנז• גמר ובני
 דברא׳ גמר• ובני
 יעלה כנשר הנה

 ויאמר אלישע ויתפלל
 ודוממתי שויתי לא אם

 והאזיני שמים שמעו
 ה' מזבח אל ואבואה
 ואורך אשכילך
 רבים בבל אל השמיעו

לאשתי זרה רוחי

2 S. 22, 43. 
Ps. 18, 43. 
Ps. no, 3. 

P 3 . 87, 1. 
Lev. 11, 14. 

Deut. 14, 13. 
 .Iicha 2, 9ג
Jer. 17, 3. 

Job 36, 11. 
Job 34, 20. 
1 S. 14, 45. 
Gen. 47, 27. 
Gen. 10, 4. 
1 Chr. 1, 7. 
1 Chr. 1, 7. 
Gen. 10, 3. 
Jer. 49, 22. 

2 Reg. 6, 17. 
Ps. 131, 2. 

Jes. 1, 2. 
Ps. 43, 4. 
Ps. 32, 8. 

Jer. 50, 29. 
Job 19, 17.
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.Deut. 21, 4 יעבד
.« . . ך■ 

.ez. 47,5 יעבר
•• . . ך• 

.Jes. 4, 4 ידיח
*T

.Job 39, 25 יריח
,Jer. !0 יצעדו 5. 
.Jer. 30, 19 יצערו

T ״ : 

.Jer. 5,7 יתגודדו
T  : •

.nos• 7, !4 יתגוררו
T  : *

.es. 41,4 יסעדנו
V T  ; •

עדנו1יע  e®. 58,10.
V T  : ‘

̂ןןך .Ps. 91, 6 רן
T

.Jer. 5, 2G ר^ןף
T

 ישודר -•
 .zeph. 2, 14 ישורר

 .zacij. 12, 11 כמספד
־״, Ee.18,31̂  כמספר

 .Dan. 7, 5 לדב
.Est. 10, vj לרן־ב

• מאד‘? ̂ ייג  
 .es. 90,8 למאור

לצוד
.S. 23,8 לצור 1

,es. !00 לתודה 1.
T :

 .Jes. 8, 21 לתוךה
.Es. 81,7<ןדוד
.es. 84,11 מדור

̂׳ ־̂- '̂ מעצר י
T  : “

.Erov. 25, 28 מעצר
T ־ : 

.Erov. 12, 12 מצוד
 .ez. 4,7 מצור

.ex. 6,5 מעבדים
 .s. 2,24 מעברים 1
.Thr. 4,17 עודינה

עורגו 5י !0.  
פטדת 28,19.
,Num. 8 פטרת 10. 

פדעהו
•• T  :

.Erov. 4, 1.5 פרעהו

 העיר זקני והורידו
 אשר נחל אלף וימד

 צאת את ה׳ רחץ אם
 האח יאמר שפר בדי

 המה מקשה כתמר
 וקול תודה מהם ויצא

 כת׳ לך• אסלוה לזאת אי
 בלבם אלי זעקו ולא

 דוי ערש על יסעדנו ה׳
 סירתיכם יבינו בטרם
 יהלך באפל מדבר

 רשעים בעמי נמצאו כי
 יאשמו עתה לבם הלק

 עדרים בתוכה ורבצו
 '15 המספד יגדל ההוא ביום
 עשר׳ שתים אליהו ויקח
 תנינ׳ אחרי• חיוה וארו

 היהודי מרדכי כי
' בקבורתו ויקברהו

 •201 כת' לנגדך• עונותינו שת
: בדבר שמעת ורבקה
 כל את שאול וישמע
 הריעו לתודה מזמור

 ; יאמרו לא אם ולתעודה
 שכמו מסבל הסירותי

 בחצריך יום טוב כי
 מעצד ברזל חרש
 חומה אין פרוצה עיר

 מצוד רשע חמד
 ירושלם מצור ואל
 את שמעתי אני וגם
 טובה לא כי בני אל

 עינינו תכלינה
 נכמרו כתנור

 כוש פטדת יערכנה לא
 המה נתנים נתנים כי

 פדעהו ויאמר ויחננו
בו תעבר אל

Ps. 25, 22. ישראל את אלהים פדה 1
G((n. 35, 11. אני אלהים לו ויאמר פרה

I׳s. 34, 23. עבדיו נפש ה׳ פודה
Deut. 29, 17. או איש בכם יש פן פרה
Lev. 17, 13. מבני איש ואיש ציד 5
Jos. 19, 35. צר הצדים מבצר וערי צר

2 Chr. 4, 17. יצקם-דד״ה הירדן בככר צרדתה
.Jud. 7, 22. מאות שלש ויתקעו

T  T  •* :

צררתה
.lob 6, 22. לי הבו אמרתי הכי שחדו 1

Ps. 78, 34. ודרשוהו הרגם אם i ושחרו 1

10:
.Job 41, 14. עז ילין בצוארו תדוץ ׳
Prov. 4, 12. צעדך יצר לא בלכתך תרוץ |
Prov. 6, 26. זונה אשה בעד כי ,תצוד’

Dout. 20, 19. ימים עיר על תצור כי תצור

25

8 .

דכותהון ולי׳ דלוג ה והד א' חד וחד חד מן א״ב  
וסימניהון

 -alphabetisclies Verzeichniss von Wor ״ill unvollstandi;!׳
torn, (lie luir zwei Mai, und zwar ein Mai olinc und ein 

Mai m i t ',ך praefixum vorkomineii.

Est. 2,7. הדסה את אמן ויהי מלרע אמן  
Nuin. 11, 12. הריתי האנכי ך«אמן

Ez. 20,26. במתנותם אתם ואטמא אשמם
Ps. 5,11. יפלו אלהים האשימם
Ez. 25,8. יען אלהי׳ ה׳ אמר כה אמר  I

.Job 34,18. • 30.| בליעל למלך האמר

.Jer. 38,22. אשר הנשים כל והנה אמרות  I 
.\m. 4 פרות הזה הדבר שמעו האמרות .1,  !

: T

Gen. 3,17. שמעת כי אמר ולאדם ארורה  -T ־ : ;
2 1J0: וישת ויאכל ויבא הארורה .״ 9,34. 

״  T  T  ,

1 S. 20, .30. 35 ביהונתן שאול אף ויחר בחר ׳
zach. 3,2. השטן אל ה׳ ויאמר הבחר י  

1 chr. 17,21. דד״ה ישראל• כעמך ומי גדלות  :
1 Chr. 17,19. דד״ה עבדך• בעבור ה׳ הגדלות
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Gen. 30, 14. 
Cant. 7, 14. 
Jud. 14, 8. 
Dent. 1, 44. 
Hos. 7, 8. 
Thr. 4, 6.
Ps. 114, 8. 
Deut. 8, 15. 
Num. 12, 1. 
Num. 12, 1. 
Job. 33, 23. 
Gen. 42, 23. 
Gen. 30, 1. 
Zach. 11, 9. 
Gen. 15, 9. 
Koh. 4, 12. 
Ez. 41, 9.
Ez. 41, 11. 
Jer. 44, 15.
2 Chr. 30, 14. 
Prov. 30, 20. 
Ez. 16, 32.
2 Chr. 35, 24. 
Jes. 66, 10. 
Gen. 42, 35. 
Zach. 4, 12. 
Jer. 46, 5. 
Zeph, 1, 6. 
Est. 6, 1.
Jes. 48, 1. 
Job 30, 7. 
Gen. 21, 15. 
Jes. 32, 12. 
Koh. 12, 5. 
Prov. 8, 3.
1 Reg. 7, 5. 
Ez. 39, 15.
2 Reg. 23,17.

דודאים
• T

הדודאים
• T ־־ 

ךברים
הדבךים
הפוכה

T ־: 

ההפוכה
L . T ״ 

חלמיש
T ־ ־ 

- - T .החלמיש

כשית
הכשית

ח מל  ה
מלד׳ מתה

1T “

המתה
T  -

משלש
T  • :

המשלש
T • : ־

מנח
T  \

המנח
T • ־

מהןטרוית
המהןטרות

מנאפת
V T  T  :

המנאפת
V T : ־  T

מתאבלים
המתאבלים

מוילןים
המריקים

נסוגים
הנסוגים
נקראים

• T:״ • “הנקראים
שיחים

השיחם
סכךים

הפפךים
פתחים

• T  ;

הפתחים
• T  : “

ציון
הציון

 קציר בימי ראובן וילך
נתנונריח

 לקחתה מימים וישב
 הישב האמרי ויצא

 הוא בעמים אפרים
 עמי בת עון ויגדל

 אגם הצור ההפכי
 הגדל במדבר המוליכך
 ואהרן מרים (ותדבר
 בפסוק ב׳ י (במשה

 מלאך עליו יש אם
 שמע כי ידעו לא והם

 ילדה לא כי רחל ותרא
 אתכם ארעה לא ואמר

 לי קחה אליו ויאמר
 האחד יתקפו ואם
 לצלע אשר הקיר רחב

 למנח הצלע ופתח
 כל ירמיהו את ויענו
 את ויסירו ויקמו

 מנאפת אשה דרך כן
 המנאפת האשה

 מן עבדיו ויעבירהו
 ירושלם את שמחו

 מריקים הם ויהי
 אליו ואמר שנית ואען

 חתים המה ראיתי מדוע
 מאחרי הנסוגים ואת

 נדדה ההוא בלילה
 יעקב בית זאת שמעו

 ינהקו שיחים בין
 החמת מן המים ויכלו

 ספרים שדים על
 ייראו מגבה גם

 קרת לפי שערים ליד
 והמזוזות הפתחים וכל

 בארץ העברים ועברו
הלז הציון מה ויאמר

 צאים
 הצאים
 צבעים

 הצבעים ^
5  קינים ! 1

j הקינים 
 ,שטר :
 השוטר ! ׳

 'שקד
 השקד !0

 שקים
 השקים

 שאלתיהו
 השאלתיהו

תצוד 15
T

התצוד

 לבוש היה ויהושע
 העמדים אל ויאמר ויען

 נבלם צבעים חדיר
 יפנה אחד והראש
 לפגי אותה ויפרש

 ספרים ומשפחות
 קצין לה אין אשר
 עשה היל לעוזיהו ויהי
 לאמר אלי ה׳ דבר ויהי

 ייראו מגבה גם
 מפסה שוקים דליו

 רע בשחין ה׳ יככה
 ותאמר האשה ותבא

 השאלתיהו אנכי וגם
 זונה אשה בעד כי

וחית טרף ללביא

9.

Zach. 3, 3. 
Zach. 3, 4. 

Neh. 11, 34. 
1 S. 13, 18. 

Ez. 2, 10. 
1 Chr. 2, 55.

Prov. 6, 7. 
2Chr.26, 11. 

Jer. 1, 11.»
Koh. 12, 5. 

Prov. 26, 7. 
Deut. 28, 35. 

Jud. 13, 6. 
1 S. 1, 28. 

Prov. 6, 26. 
Job 38, 39.

20

 דכותהוז ולי׳ דלוג והא והד וא׳ חד וחד חד מן א״ב
וסימניהון

Ein unvollstaudig aljdiabetisches Verzeichniss von \V6r- 
torn, die nur oin Mai mit vorgesetztem Waw und ein Mai

25
init vorgesetztem Waw und He vorkommen.

 ואחרון :
 והאחרון

ואהל
V T

 והאהל 30
 ואלפים ,

והאלפים
• T  T  I

 ובקר
 והבקר

 וגוים !35
 והגוים

 וגבהים
והגבהים

 חי גאלי כי ידעתי ואני
 לאשר מועף לא כי

 וברכיהו ואהל וחשבה
 גרשון בני ומשמרת

 כלם ואלפים צנה
 האדמה עבדי והעירים
 כבוד את וראיתם
 והבקר הערב ומראה

 וגוים רבים עמים ובאו
 והממלכה הגוי כי

 וגזל רש עשק אם
צבאות ה׳ האדון הנה

3

.Job. 19, 25. 
Jes. 8, 23. 

1 Chr. 3, 20. 
Num. 3, 25.

Ps. 8, 8. 
Jes. 30, 24.
Ex. 16, 7. 

Dan. 8, 26. 
Zach. 8, 22. 
•Jes. 60, 12. 
Koh. 5, 7. 

Jes. 10, 33.
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Job 40, 10.
2 Chr. 3, 4. 

Ps. 138, 0. 
Ez. 21, 31. 
Prov. 28, 11. 
Ex. 30, 15. 
Ez. 21, 31. 
Zach. C, 1.
1 Reg. 7, 1-2. 
Ez. 10, 4.
2 S. 17, 28.
1 Chr. 21, 23. 
Prov. 20, 8. 
Koh. 0, 1. 
Dent. 33, 23.
2 Reg. 4, 4. 
Jer. 4, 7.
1 S. 14, 15. 
Prov. G, 19. 
Lev. 16, 26. 
Ps. 91, 10. 
Lev. 13, 58. 
Ps. 109, 6. 
Zach. 3, 1. 
Gen. 32, 15. 
.Jes. 30, 24. 
Jes. 11, 7.
Jos. 18, 23. '
2 Reg. 5, 27.
2 Chr. 26, 19. 
Dan. 8, 13. 
Dan. 9, 26.
Job 29, 15.
2 Reg. 9, 35. 
Neh. 12, 46.
2 Chr. 29, 28. 
Ex. 2, 14. 
Micha 7, 3.

וגבה
T ־

והגבה
ןגבה

והגבה
״ T ־־ ;

 פת' ןדל
 והדל

והרים
• T  :

וההרים
• T V :

והצר
•• T  :

והחצר
: T V •־

וחטים
והחטים
. ץ■וחכמים

והחכמים
. -ךומלא .

והמלא
•’ T ־ :

ומשחית
והמשחית

והמשלה
ונגע

והנגע
ושטן

r T :

והשטן
ועירם

־ T“־־:

והינירים
: T־ ;T'

ופרה
T T

והפרה
T T ־ :

וצרעת
: T ־ ־

והצרעת
וקדש

והקדש
ורגלים

והרגלים
ושיר

והשיי
ושפט

והישפט

 וגבה גאון נא עדה
 פני על אשר והאולם

 יראה ושפל ה׳ רם כי
 הפיר ה׳ אדני אמר כה

 עשיר איש בעיניו חכם
 ירבה לא העשייר

 הסיר ה׳ אדני אמר כה
 חפר לי׳ עיני. ואשא ואשב

 שלשה סביב הגדולה
 מעל ה׳ כבוד וירם

 וכלי וספות משכב
 דויד אל ארנן ויאמר
 קריה יפיחו לצון אנשי

 אל נתתי זה כל את כי
 נפתלי אמר ולנפתלי

 הרלת וסגרת ובאת
 מסבכו אריה עלה
 במחנה חררה ותהי
 שקר ער כזבים יפיח

 לעזאזל השעיר את
 רעה אליך תאנה לא

 הכבס אחרי הכהן וראה
 ושטן רשע עליו הפקד
 יהושע את ויראני
 מיניקות נמלים

 והעירים והאלפים
 יחרו תרעינה ורב

 והפרה והעוים
 בך תדבק נעמן
 ובידו עזיהו ויזעף

 קדוש אחד ואשמעה
 ששים השבעים ואחרי
 לעור הייתי עימם
 מצאו ולא לקברה וילכו

 ואפף דוד בימי כי
 משתהוים הקהל וכל

 לאיש שמך מי ויאמר
להיטיב כפים הרע על

 ותבן | !
I והתבן 
I ותרומה
. : T

i * 'והתרומה !
 ותורות ן &

והתורת !

 ותבן עבדו לכו ועתה
 לסוס והתבן והשערים

 להק ולבניו לאהרן והיה
 אלהים אדם היקבע

 ירדת סיני הר ועל
והמשפטים החקים אלה

Ex. 5, 18. 
1 Reg. 5, 8. 
Ex. 29, 28.

Mai. 3, 8. 
Neh. 9, 13. 

Lev. 26, 46.

! 10 :

15

10.

ב ״ א׳ וחד א׳ חד וחד חד מן א וסי דכו ולי דלוג ל

Kin imvollstiindig alphabetisches Verzeichniss von Wor- 
tern, die nur ein Mai ohnc und eiii Mai mit vorge- 

setztem Lamed vorkommen.

 אביגל
 לאביגל

 בעליהן י
 לבעליהן ,20

 בניהן i י
 לבניהן :
בקעם ן
I * יד

ם' ע  לבק
 גני '25'
 לגני י :

הניח !
“  • T  [

להניח
: T • *־

 הוללים
להוללים !30,

I ף ת ד ו ה
!לה

35!

חרדה
לחרדת
חטאה

T ־־  T

לחטאה
T  T  “  :

טבחה
T  : ■

לטבחה

2 S. 17,25. אבשלם שם עמשא ואת  
1 S. 25, 32. לאביגל דוד ויאמר
Est. 1,17. המלכה דבר יצא כי
Est. 1,20. פתגם ונשמע

Ez. 23,37. בידיהן ודם נאפו כי
Gen. 31,43. יעקר אל ויאמד לבן ויען  

Am. 1,13. בני פשעי שלשה על  
2 Chr. 32,1. והאמת הדבדים אחדי  
Cant. 4,16. תימן ובואי צפון עודי  
Cant. 5, E אחתי לגני באתי
Jes. 14, 3. ה׳ הניח ביום והיה
Ez. 44,30. כל בכורי כל וראשית  

P8. 5 הוללים יתיצבו לא .6,
Ps. 75,5. להוללים אמרתי

Deut. 8,3. וירעבך ויענך
Rrov. 22, אמת אמרי קשט .21
Prov. 29,25. מוקש יתן אדם

1 S. 14,15. במחנה חרדה ותהי
Jes, 5, העון מושכי הוי .18
E.sr. 6,17. אלהא בית להנכת והקריבו  
P8.44,23. הורגנו עליך כי
Jer. 12,3. ידעתני ה׳ ואתה
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11 . 1  רברבן היון וארבע
ואמר רניאל ענה

ימא
T ־

^א1ל

Dan. 7, 3. 
Dan. 7, 2.

וליי דלע מלעיל וחד מלרע חר כא׳ וחד חד מז א״ב
וסי׳ דכות׳

5

 שבט יסור לא
 לאב תלעג עין
בעמים ירעיך כל

יקהת
ליקהת
ירעיף

Gen. 49, 10. 
Prov. 30, 17. 
Ez. 28, 19.

Kin nnvollstandig alphabetisches Verzeicliniss von Wbr-
לידעיך חסדך משך לי־ךעיף Ps. 36, 11.

tern, die nur zwei Mai mit vorgesetztem Kaf vorkommen,
שדה איש יבער כי כרמו Ex. 22, 4.

und zwar so, dass das Kaf ein Mai ein Schwa oder dessen לידידי נא אשירה לכרמו Jes. 5, 1.
stellvertretenden schwachen Vocal irnd ein Mai einen

גחון על הולך כל מרבה Lev. 11, 42.
eigentlichen oder natiirliclien Vocal hat.

1 .0 ולשלום המשרה לםרבדי Jes. 9, 6.

Nuin. 24, 6. נטיו כנחלים כארזים ואין הוא דל ואם משגת Lev. 14, 21.

Cant. 5, 15. שש עמודי שוקיו כארזים רעב שנים שלוש אם למשגת 1 Chr. 21,12.

Je.s. 38, 12. ונגלה נסע דורי כאהל משושה כל והשבתי י* מועדה Hos. 2, 13.

Jes. 40, 22. הארץ חוג על היושב כאהל החקה את ושמרת : :-Tלמועדה Ex. 13, 10.

Jes. 29, 5. דק כאבק והיה כאבק 15 ויניחך בנך יסר מעדנים Prov. 29, 17.

Jes. 5, 24. לשון קש כאכל לכן כאבק למעדנים האובלים למעדנים Thr. 4, 5.

2 Chr. 34, 32. הנמצא כל את ויעמד כברית נאמן כהן לי והקמתי משיחי 1 S. 2, 35.

Jer. 31, 32. כרתי אשר כברית לא כברית
!
! לדוד קרן אצמיח שם למשיחי Ps. 132, 17.

Ts. 131, 2. שויתי לא אם כגמל
! פעלת אל יבינו לא כי פעלת Ps. 28, 5.

Ps. 131, 2. בפסוק ב׳ כגמל !20 שפתיך בדבר אדם לפעלות Ps. 17, 4.
Prov. 12, 4. עטרת חיל אשת וכרקב iI המעט לה ותאמר _קחתך Gen. 30, 15.
Hos. 5, 12. לאפרים כעש ואני וברקב אל דוד עבדי ויבאו לקחתןי 1 S. 25, 40.
Ps. 17, 12. כאריה דמינו וככפיר ; גאלה נפשי אל קרבה Ps. 69, 19.
Hos. 5, 14. לאפרים כשחל אני כי וככפיר י בצלאל אל משה ויקרא לקרבה Ex. 36, 2.
Cant. 4, 3. שפתותיך השני כחוט 25 שלהן לפני תערך מ;ה Ps. 23, 5.

.Jud. 16, 12. עבתים דלילה ותקח כחוט לראשנו אנוש הרכבת לרויה
T T  ; T Ps. 66, 12.

Ps. 19, 6. יצא כחתן והוא כחתז צבאות ה׳ נאם אליך הנני רכבה Nah. 2, 14.
Jes. 61, 10. בה׳ אשיש שוש כחתז חפש בבגדי רכלתך דדן לרכבה Ez. 27, 20.
Lev. 4, 26. יקטיר חלבו כל ואת ב ^ עצום לא עם שפנים Prov. 30, 26.
Ps. 119, 70. לבם כחלב טפש ב ל מ ^ ס ליעלים הגבהים הרים לשפנים Ps. 104, 18.
Jes. 17, 3. מבצר ונשבת ככבוד אמציהו שמע ולא תתם 2 Chr. 25, 20.
Ez. 3, 23. 
Ps. 31, 13. 

Xuui. 12, 12. 
Ps. 71, 7.

 אל ואצא ואקום
 מלב כמת נשכחתי

 כמת תהי נא אל
לרבים הייתי

T ־■ככבוד

כמת
כמת

כמופת

i
1
ן35

לתתם העלה ויסירו לתתם
T  • :

ממסורתא ולבד

2 Chr. 35, 12.

1 Reg. 13, 5. נקרע והמזבח כמופת ראשנו עטרת נפלה ראשנו Thr. 5, 16.
Jes. 1, 8. 

Jes. 24, 20.
 ציון בת ונותרה

ארץ תנוע נוע
*

כמלונה ! T : ־ !

כמלונה
לראשנו אנוש הרכבת לראשנו Ps. 66, 12.
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Job 29, 9. במלים עצדו שרים לפיהם 1 באש שרפה כסוחה P8. 80, 17.
Ez. 42, 11. לפניהם ודרך ' מוצאיהן ה׳ אף חרה כן על

T  :

כסוחה Jes. 5, 25.
Num. 33, 2. מוצאיהם את משה ויכתב מוצאיהם כשאוה בבא כסופה Prov. 1, 27.
Jes. 23, 14. תרשיש אניות הילילו מען־כז שנונים חציו אשר כפופה Jes. 5, 28.
Neb. 8, 10. אכלו לכו להם ויאמר מעזכם 5 נדיבמו שיתמו כערב Ps. 83, 12.
Jer. 29, 28. שלח דעל׳ שלח♦ כן על כי פריהן פז כתם ראשו כעורב Cant, b, 11.

הגולה כל על כאויב קשתו דרך כצר
T :

Tbr. 2, 4.
Am. 9, 14. חזון דעל׳ ♦ שבות את ושבתי פריהם : שנונים חציו אשר כצר

T ־
Jes. 5, 28.

עבדיה איבי כרשע יהי כרשע Job 27, 7.
Tbr. 1, 4. אבלות ציון דרכי שוממין ׳ 10 מעשת לך חללה כרשע

T T  T
Gen. 18, 25.

Tbr. 1, IG. בוכיה אני אלה על שוממים כשאור. בבא כישאוה Prov. 1, 27.
Num. 11, 19. תאכלון אחד יום לא ׳תאכלח תבוא כשואה ועלית כשואה Ez. 38, 9.
Lev. 11, 42. • גחון על הולך כל תאכלום , החוחים בין כשוישנד. Cant. 2, 2.

לישראל כטל אהיה כשושנה Hos. 14, G.
15

la.
12.

ומי׳ ואי וחד א' תרין מן א״ב
A, , ו ו זג  • u . . •ן ־ • ־20דליג תיבותא בסוף  'D וחר ן הד וחד חד מץ א״בAh)11abet1sches Verzeichniss von Wortern, die je nur zwei ׳ I
M.al ohne und ein Mai mit vorgesetztein Waw vor- , !דכותהו

komnieii. ; jK!□ anvollstandig׳ alphabetisches Verzeic-hniss von Wor-

Lev. IG, 2. 
1 Reg. 18, 15.

 משה אל ה׳ ויאמר
ה׳ חי אליהו ויאמר

אראה !
V T- Iאראה 125

item, die je nur ein Mai mit Nun fin. und 
1 Mem bn. vorkoramen.

ein Mai mit

Ps. 42, 3. לאלהים נפשי צמאה ואראה ; אבן עליהן ורגמו אתה? Ez. 23, 47.
Gen. 12, 1. אכרם אל ה׳ ויאמר i אךאןז ; המה צדיקים ואנשים אתהם Ez. 23, 45.
Zacb. 1, 9. אדני אלה מה ואמר ןאךאןל i במצרים ותזנינה בנעוריהן Ez. 23, 3.
dud. 4, 22. רדף ברק והנה ןואךאך : כנטעים בנינו אשר בנעוריהם Ps. 144, 12.
Ez. 16, Gl. דרכיך את וזכרת אחותיך !30 , בילדכן ויאמר והמתן Ex. 1, IG.

Ez. 16, 51. חטאתיך כחצי ושמרון אחותיך י , נעריו את אבשלום ויצו והמתם 2 S. 13, 28.
Ez. 16, 55. תשכן ובנותיה סדם ואחותיך כמראה לפניהם ודרך וכמשפטיהן Ez. 42, 11.

Job. 34, 16. שמעה בינה ואם מלע׳ בינה ונשיא יתאבל המלך ובמשפטיהם 1-̂ z. 7, 27.

I’s. 5, 2. ה׳ האזינה אמרי בינה ‘ מאז ולא נבראו עתה ידעתין Jes. 48, 7.

Dan. 10, 1. לכורש שלוש בשנת ובינה 35! נפלאו המה שלשה ידעתים Prov. 30, 18.

Ps. 147, 2. נדהי ה׳ ירושלם קם' בנה ^ בן הוליד והנה קט' בהן Ez. 18, 14.

1 lieg. 5, 32. שלמה בני (ויפסלו בני חקיו את וימאסו קם' כהם 2 Reg. 17, 15.

1 Reg. 5, 32. בפסו׳ ב׳ • חירום1 ובני ' בשנים רבות עוד אם לפיהן Lev. 25, 51.
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Jer. 6, 2. והמענגה הנוה דמיתי 1 י בדבר שמעת ורבקה בדבר Gen. 27, 5.

Ps. 102, 7. מדבר לקאת דמיתי כליותי ותעלזנה בדבר Prov. 23, 16.

H 0 8 .  4, 5. וכשל היום וכשלת ודמיתי i רעים כליו וכלי ובדבר Jes. 32, 7.

1 Chr. 11, 25. דד״ה . השלושים מן הנו בחסדך נחית בחסדף Ex. 15, 13.

Job 2, 6. השטן אל ה׳ ויאמר הנו 5 בטחתי בחסדך ואני בחסרף Ps. 13, 6.

Nura. 23, 17. נצב והנו אליו ויבא והנו ' איבי תצמית ובחסךף Ps. 143, 12.

Deut. 32, 43. דם כי עמו גוים הרנינו | i
בראות ההיא בעת בראות 1 Chr. 21, 28.

Ps. 81, 2. הריעו עוזנו לאלהים הרניניי
1

אלהים לדרש ויהי ת1בךא 2 Cbr. 26, 5.

P8. 32, 11. צדיקים וגילו בה׳ שמחו והרנינו ה' דבר היה נכנעו כי ה׳ ובראות 2 Chr. 12, 7.

Jes. 14, 12. משמים נפלת איך !הילל 10 חפצת אמת הן בטחות Ps.51, 8.

Zach. 11, 2. אדו נפל כי ברוש 'הילל בטחות שת מי בטחות Job 38, 36.

Ez. 21, 12. אדם בן והילל זעק והילל ! לשדדים אהלים ישליו ובטחות Job 12, 6.

Zepb. 1, 9. כל על ופקדתי הממלאים דפסו׳ קדמ' ♦ ישעי׳ ויקרא במעלות 2 Reg. 20, 11.

Job 3, 15. זהב שרים עם או הממלאים דמלכי׳
Jes. 65, 11. ה׳ עזבי ואתם והממלאים 15 תנינ׳ י צל את משיב הנני במעלות Jes. 38, 8.

Num. 13, 20. הארץ ומה השמנה דישע׳ רפסו׳
Ez. 34, 16. האבדת את השמנה עשרים האלם ארך ובמעלות Ez. 40, 49.
Neb. 9, 35. במלכותם והם והשמנה לה׳ תעשו אלה במועדיכם Num. 29, 39.

Gen. 24, 67. יצחק ויבאה מלר׳ וינחם עלה לה׳ אשה ועשיתם במעריכם Num. 15, 3.
Ps. 106, 45. בריתו להם ויזכר ועחם 20 , שמחתכם וביום ובמועריכם Num. 10, 10.
Jer. 26, 13. דרכיכם היטיבו ועתה וינחם 1 בני שלמה ואתה שלם בלב 1 Chr. 28, 9.

Gen. 19, 16. ויחזיקו ויתמהמה רנרזהו התנדבם על העם וישמחו שלם בלב 1 Chr. 29, 9.
Lev. 24, 12. לפרש במשמר ועיקהו דישעי׳ • ה׳ אנה שלם ובלב Jes. 38, 3.

Jes. 46, 7. כתף על ישאהו רניקהו תשמעוה לא ואם גוה Jer. 13, 17.
Lev. 10, 3. אהרן אל משה ויאמר וידם 25i ותאמר השפילו כי גוה Job. 22, 29.
Jos. 10, 13. עמד וירח השמש נידם מעשה אדם להסיר וגור׳ Job. 33, 17.
Thr. 3, 28. כי וירם בדד ישב וידם : בסתר מלושני גבה Ps. 101, 5.
Jos. 11, 21. בעת יהושע ויבא חכרת לב גבה כל ה׳ תועבת גבה Prov. 16, 4.
Jes. 9, 13. וזנב דאש מישראל ה׳ רכרת ; בלבנון ארז אשור הנה וגבה Ez. 31, 3.

Ps. 109, 15. תמיד ה׳ נגד יהיו הכרת 30 אלינו יאמרו כה אם דמו 1 S. 14, 9.
Gen. 35, 5. אלהים חתת ויהי ויפעו צירון סהר אי ישבי דמו Jes. 23, 2.

Num. 10. 28. ישראל בני מסעי אלה ויסעו
T ‘“־

: תחטאו ואל רגזו ודמו Ps. 4, 5.
Ex. 14, 15. משה אל ה׳ ויאמר ןיסעו 1 1 ובאי דומם שבי דומם Jes. 47, 5.
2 S. 18, 8. המלחמה שם ותהי וירב 1 הקיצה לעץ אמר הוי דומם Hab. 2, 19.
Thr. 2, 5. כאויב אדני היה רדב

1!35 I ודומם ויחיל טוב ודומם Thr. 3, 26.
Job 34, 37. חטאתו על יסיף כי וירב

1

1 דמי יפל אל ועתה רמי 1 S. 26, 20.
Ps. 49, 15, שתו לשאול כצאן וירדו תכסי אל ארץ דמי Job 16, 18.
Neh. 9, 28. ישובו להם וכנוח וירדו ! על ושארי חמסי ודמי

• T  :
Jer. 51, 35.
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Num. 11, 31. ה׳ מאת נסע ורוח כדרך 1 נעשה אלהים ויאמר .Gen. 1,25 וירדו
Num. 11, 31. בפסוק׳ ב׳ ♦ שלוים ויגז וכדרך ותאמר להשקתו .Gen. 24, 19 ותכל
Deal. 18, 8. יאכלו כחלק חלק כחלק I לצאת המלך דוד .s. 13,39 ותכל 2
1 S. 30, 24. לכם ישמע ומי כחלק משה אל ה׳ ויאמר .Num. 17,25 ותכל
1 S. 30, 24. בפס׳ ב׳ . הזה לדבר וכחלק 5 ביום אלהים ויכל .Gen. 2, 2 וישבת
Micha 5, 6. יעקב שארית והיה כטל ממחרת המן .Jos. 5, !2 וישבת
Ps. 133, 3. הררי על שירד חרמון כטל מדון ויצא לץ גרש ,Prov. 22 וישבת 10.

Prov. 19, 12. מלך זעף ככפיר נהם וכטל אלהיהם משמרת .Neh. !2.45 וישמרו
Num. 11, 25. וידבר בענן ה׳ וירד כנוח מכתם לדוד תשחת אל !• •ps וישמרו

Jos. 3, 13. רגלי כפות כנוח והיה כנוס 10 אשד מכל נכלמו ואם .43,1 וןשמרו 1
Neh. 9, 28. רע לעשות ישובו להם וכנוח זמרו אלהים זמרו .ps• 47,7 זמרו

1 Reg■. 19, 2. מלאך איזבל ותשלח ■ כנפש בפסו׳ ב׳ .למלכנו זמרו .ps• 47,7 זמרו
Ez. 18, 4. לי הנפשות כל הן כנפש הארץ כל לה׳ הריעו .ps. 98,4 ןזמרו
Ez. 18, 4. בפסו׳ ב׳ י כנפש הנה ש ו^פ אהרן אל משה ויאמר .Lev. 9,7 חטאתף
Ex. 29, 1. תעשה אשר הדבר וזה לקח 15 נתן אל דוד ויאמר .s. 12,13 חטאתף 2

Prov. 20, IG. ס ערב כי בגדו קדמ׳דספ׳ ז ולקח ויאמר פי על ויגע .Jes. 6,7 וחטאתף
Ez. 37, 16. לך קח אדם בן ואתה ולקח ^

11 הארץ חוג על הישב .Jes. 40, 22 חןין;
Ps. 37, 8. ועזב מאף הרף :להרע שם שמים בהכינו חוג ־יע0־־י' 8,27.

Prov. 24, 8. לו להרע מחשב 'להרע 1 ולא לו סתר עבים וחוג 22,14.
Jer. 31, 28. שקדתי כאשר והיה ולהרע 20■ גוים חלב וינקת .Jes. 60, 16 חלב
Num. 36, 6. ה׳ צוה אשר הדבר זה לטוב . 1 עזים חלב ודי .Prov. 27, 27 חלב

Koh. 9, 2. מקרה לכל כאשר הכל לטוב ן
1 בקר חמאת .neut. 32, 14 וחלב

Jes. 5, 20. טוב לרע האמרים הוי j ולטוב i מים עליכם וזרקתי .ez. 36,25 טהורים
Deut. 6, 8. לאות וקשרתם לטטפת ן

1! הכהנים הטהרו כי ,Esr. 6 טהורים 20.
Deut. 11, 18. דברי את ושמתם לטוטפת :25: מחשבות ה׳ תועבת p וטהרים ôv. 15,26.

Ex. 13, 16. לאות והי׳ ולטוטפת אלהים אתם ויברך .Gen. 1, 21 ירב
Ex. 16, 27. השביעי ביום ויהי ללקט i המשא ירב ובניו .Chr. 24, 26 ירב 2
Ruth. 2, 8. רות אל בעז ויאמר

(
! למילדות אלהים וייטב ,Ex. 1 ןירב 20.

Cant. 6, 2. לגנו ירד דודי וללקש 1 בך קנאתי ונתתי .Ez. 23, 25 רבירן
■ T

2 Reg. 16, 15. אחז המלך ויצוהו לבקר !30' רשע מצדיקי .Jes. 5, 23 יסירו
•T

Prov. 20, 25. קדש ילע אדם מוקש ןר3|לב I וחצות ימתו רגע J®5.34,20.• T ויסירו  :

Ps. 27, 4. ה׳ מאת שאלתי אחת ולבקר : 1 דבראשית י ותימא חדד .Oen. 25, 15 יטור

1 Reg. 1, 40. אחריו העם כל ויעלו מחללים ! ! דד״ה . ותימא חדד .Ghr. 1, 30 ! יטור

Mai. 1, 12. אתו מחללים ואתם מחללים ההגרי׳; עם מלחמה ויעשו .chr. 5,19 ויטור 1

Neh. 13, 17. יהוד׳ הרי את ואריבה ומחללים 35 יעורגו כי אכזר לא .Job. 41,2 יתיצב
T “  : •

Lev. 22, 2. אהרן אל דבר מקדשים מהיר איש חזית .Prov. 22, 29 יתיצב
T -  ; •

Neh. 12, 47. בימי ישראל (וכל מקדישים ! ויתיצב ה׳ ויבא ויתיצב !
Neh. 12, 47. בפסו׳ ב׳ ♦ יזרובבל ומקדישים י אל הבכירה ותאמר ,Gen. 19,31 כדרך



Prov. 5, 18. ברוך מקורך יהי ושמה

23 

11 מצבות את ויצאו ת1מצב 2 Keg. 10, 26.

Deut. 3, 9. לחרמון יקראו צידונם שניר מצבות את ושבר מצבות Jer. 43, 13.

Cant. 4, 8. כלה מלבנון אתי שגיר 1 פופיו בפרסות ומצבות Ez. 20, 11.

1 Chr. 5, 23. מנשה שבט חצי ובני ושגיר 1
1 נשיך כל ואת מוצאים Jer. 38, 23.

Jud. 4, 18. סיסרא לקראת יעל ותצא מלר׳ פורה 5 אמרים היו טובתיו גם מוציאים Neh. 0, 19.

Jud. 4, 18. בפפו׳ ב׳ י אליו ותאמר פורה ממצרים פופים ומוציאים 2 Chr. 9, 28.

Jes. 49, 21. בלבבך ואמרת ופורה עור משגה ארור משגה Deut. 27, 18.

Jos. 10, 13. וירח השמש וידם קט׳ עמד רע בדרך ישרים משגה Prov. 28, 10.

Ps. 1, 1. אשר האיש אשרי עמד ; ותושיה עז עמו ומשגה Job. 12, 10.

2 S. 20, 12. בדם מתגלל ועמשא ועמד
T  T  .

10
1

אהרן מצח על והיה מצח Ex. 28, 38.

2 Chr. 14, 10. ה׳ אל אסא ויקרא עזרנו 1 יאבו לא ישראל ובית מצח Ez. 3, 7.

Ps. 79, 9. דבר על ישענו אלהי עזרנו
i
1 רבבים וימנעו ומצח Jer. 3, 3.

Jos. 10, 6. גבעון אנשי וישלחו ועןרנו ׳' דפ׳ תני׳ ♦ נחלו אשר ואלה נחלו Jos. 14, 1.

Gen. 6, 7. אמחה ה׳ ויאמר עשיתם i אשר הנחלות אלה נחלו Jos. 19, 51.

Jes. 42, 16. עורים והולכתי עשיתם 15! גוים רעי והבאתי ונחלו Ez. 7, 24.

Ez. 37, 19. אמר כה אליהם דבר ועשיתם יעמוד מי זעמו לפני נתצו Nah. 1, 6.

Job 30, 11. ויענני פתח יתרו כי פתח ( הכרמל והנה ראיתי נתצו Jer. 4, 26.

Cant. 7, 13, לכרמים נשכימה פתח 1 בידם אותך ונתתי ונתצו Ez. 16, 39.

2 Chr. 3, 7. הבית את ויחף ופתח 1 אלהים ביהודה קם׳ נודע Ps. 76, 2.

Dan. 3, 1. עבד מלכא נבוכדנצר צלם בעלה בשעדים נודע
T

Prov. 31, 23.

Dan. 2, 31. הוית חוה מלכא אנתה צלם כבר שהיה מה ונוךע Koh. 6, 10.

Dan. 3, 19. נבוכדנצר באדין וצלם i נקלה מלאו כפלי כי נקלה Ps. 38, 8.

Est. 4, 7. את מרדכי לו ויגד קרחו לו ועבד נקלה טוב נקלה Prov. 12, 9.

Est. 6, 13. לורש המן ויספר קרהו ;
1

שאול עבדי וידברו ונקלה 1 S. 18, 23.
Gen. 44, 29. דה את גם ולקחתם גקרהי ;25 נראה כי והיה נלאה .Jes. 16, 12.

1 S. 7, 5. קבצו שמואל ויאמר קבצו 1
ידו עצל טמן נלאה Prov. 26, 15.

Joel 2, 16. קהל קדשו עם אספו קבצו נדבות נשם ינלאה P.S. 08, 10.
2 Chr. 24, 5. כסף ישראל מכל וקבצו מי אומרים רבים נסה Ps. 4, 7.
Gen. 37, 24. אתו וישלכו ויקחהו רק נשא אל ה׳ קומה נשא Ps. 10, 12.

Dcut. 32, 47. הוא רק דבר לא כי רק |.30 כחדא דקו באדין ונשא Dan. 2, 3.5.
Neh. 5, 13. נערתי חצני גם ;ורק כי אמי לי אוי נשיתי Jer. 15, 10.

Micha 7, 14. בשבטך עמך רעה 1 משלום ותונח נשיתי
T ׳ ־

Thr. 3, 17.
Zach. 11, 4. אלהי ה׳ אמר כה ךעה נשא אתכם ונשיתי Jer. 23, 39.

Ps. 37, 3. טוב ועשה בה׳ בטח וךעה מלך עליך תשים שום Deut. 17, 15.
Gen. 44, 28. מאתי האחד ויצא ראיתיו ה׳ דבר שמעו לכן ועתה שום Jer. 42, 15.
Deut. 33, 9. ולאמו לאביו האמר ראיתיו 1

j
בתורת בספר ויקראו ושום Neh. 8, 8.

Dan. 8, 7. האיל אצל מגיע וראיתיו אמר ולזבולן שמח Deut. 33, 18.
Gen. 43, 7. שאל שאול ויאמרו שאול

T

1 בילדותך בחור שמח Koh. 11, 9.



24

14. 1 דבר לאמר ותאמר .S. 20,18 שאול 2

וחלופיהז
שאול אלו ויאמר T

.s. 22,13 ! ושאול
1 ימי ברמי אמרתי אני .Jes. 38,10 שנותי

וסימניהון דלוג א וחד וא תרין א״ב : לי ואמר אדבר מה .Jes. 38,15 שנותי
Kin unvollstUndig alphabetisches Verzeichniss von Wor- 5 חיי ביגון כלו כי .P8.31,11 ושנותי

tern, bei denen das Umgekebrte vom Vorigen stattfindet, עוד תראה ואם .Lev. !3, 57 תראה
גם ערותך תגל .Jes. 47, 3 תראה

'J •  1■• * W  xy •• V - .  H •׳ •  - ' A ^ v v v y H u w V '  *** ] ^

יקוו אלהים ויאמר .oen. 1, 9 ותראה
1 משכל צפנת לבם בי .Job 17,4 תרומם

(ien. 30, 26. ואת נשי את תנה ואלכה
T *• ״• :

10! גוי תרמם צדקה .Prov. 14, 34 תרומם
2 S. 3, 21. דוד אל אבנר ויאמר ואלכה 1 רוח ויעמד ויאמר .ps. 107,25 ותרומם

.les. 38, 10. בדמי אמרתי אני אלכה [ עולם גבול תסג אל .Prov. 22, 28 תסג
Jer. 14, 3. למים צעוריהם שלחו ואדיריהם גבול תסג אל ♦ וחבר׳ Prov. 23, 10.
Neb. 3, 6. החזיקו ידם ועל ואדיריהם ! תשבע ולא תאכל אתה .Mlcba 6, 14 ותשג

Neb. 10, 30. אחיהם על מחזיקים אדיריהם כלה מלבנון אתי Cant. 4, 8.‘ T תבואי

Lev. 12, 6. טהרה ימי ובכזלאת השערים שש ותאמר Rutb 3,17.‘ T תבואי

Est. 1, 5. האלה הימים ובמלואת השרה כצמח רבבה e6,7 ותבאי ״T *.־• !
,Job 20, 22. לו יצר ספקו במלאות לעיניך נמות למה .Oen. 47, 19 תשם

T  ••
Nab. 1, 3. כח וגדל אפים ארך ה׳ וגךול הארץ עם אל ואמרת שס’ףן  Ez. 12, 19.

Ps. 145, 8. ארך ה׳ ורחום חנון וגדול 20' ועריהם אלמנותיו וירע .ez. 19,7 ותשם

Prov. 19, 19. כת׳ כן ‘ ענש נשא חמה גרל ; .25,21 .ps יצרוני וישר תםלש׳תמימ׳תם
Jer. 10, 23. לא כי ה׳ ידעתי והכין 1 כת' לישרים. וצפון ס .Prov. 2, 7 ̂ו

Ez. 7, 14. בתקוע תקעו והכין i כפלתך יראתך הלא job 4 ותם ,6.

Jos. 4, 3. לאמר אותם וצוו הכין ! עז לבשי עורי עורי ין3ת  Jes. 51, 9.

Mai. 1, 4. רששנו אדום תאמר כי ונבנה 25! תנין אם אני הים .Job 7,12 תנין

Neb. 2, 17. ראים אתם אליהם ואומר ונבנה תדרך ופתן שחל על •3! •ps ותנין

Neb. 3, 38. כל ותקשר החומה את ונבנה במתניהם שקים ויחגרו תחי ג  Re?• 20,32.

Ex. 23, 8. תקח לא ושחד ווסלף 1 ותהללך נפשי .P8.119, 175 תחי

Dent. 16, 19. משפט תטה לא ויסלף כל את אליו וידברו cj®3 ותחי , 27̂ ״•  .

Prov. 22, 12. דעת נצרו ה׳ עיני ניסלף .30 לעזרתי חושה .p®• 38,23 תשועתי
• T  :

Est. 7, 2. לאסתר המלך ויאמר ותנתן מדמים הצילני תשועתי p8• 5י! !3•
: T *

Dan. 11, C. יתחברו שנים ולקץ ותנתן י צדקתי קרבתי .Jes. 46, !3 ותשועתי
• T  :

Est. 9, 14. להעשות המלך ויאמר והנתן
י

Jes. 9, 8. אפרים כלו העם וירעו ב ^ ןי
Ps. 65, 20. ויענם אל ישמע וישב 35

Gen. 47, 11• אביו את יוסף ויושב
••ן ־

2Cbr. 19, 11. כהן אמריהו הנה וזבדיהו
T : ־ :

1
2 Cbr. 17, 8. הלוים ועמהם וזבדיהו

T : ־ :
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Gen. 19, 2. אדני נא הנה ויאמר ורחצו 1 בנים ולמשלמיהו זבדיהו
T : ־ :

1 Cbr. 26, 2.

Jes. 1, 16. מעלליכם רע הסירו הזכו רחצו להם עשו וזאת וחיו
T  ;

Num. 4, 19.
1 S. 9, 12. יש ותאמרנה אותם ותענעה ובמרחקים בעמים ואזרעם וחיו

T  :
Zacb. 10, 9.

1 S. 18, 7. המשחקות הנשים ותענעה נון בן ויהושע חיו
T

Num. 14, 38.
Jud. 5, 29. שרותיה חכמות תעננה 5 חיל מעוזי האל ננתר 2 S. 22, .33.

ארץ וימודד עמד ו!תר Hab. 3, 6.
— וידכאני אלוה ויאל :תר Job 6, 9.

האדם את ויגרש בשכן Gen. 3, 24.
15. גויס מפגיהם ויגרש וי_שכן P8. 78, 55.

ב ״ ומימניהוז דלוג וא' וחד א׳ ג׳ מן א 10 נפשי אויב ירדף :שכן Ps. 7, 6.

העיר אנשי ויאמרו וימת Jud. 6, 30.
Ein xinvollstandig alphabctisches Verzeichniss von Wor- אנשים שנים והושיבו וימת 1 Reg. 21, 10.
tern, die .S M a 1 0 Ii n e und ein Mai m i t vorgesetztem ימת ואל ראובן יחי ימת

T
Deut. 33, 6.

Waw vorkommen. הניחח ריח את ה׳ וירח
“T־

Gen. 8, 21.

Ex. 23, 2«. ועקרה משכלה תהי׳ לא אמלא 45 וירח לו וישק ויגש וירח
“T■־־

Gen. 27, 27.

Job 23, 4. משפט לפניו אערכה אמלא 1 אדני נא ישמע ועתה ירח
“ T

1 S. 26, 19.

Prov. 8, 21. יש אהבי להנחיל אמלא
1

ותדברנה מותה וכעת 1 S. 4, 20.

Ex. 31, 3. אלהים רוח אתו ואמלא מימים לימים ויהי וכעת 2 Cbr. 21, 19.

Jes. 33. 9. החפיר ארץ אמללה אבל בתפלה מדבר אני ועוד כעת Dan. 9, 21.
.les. 24, 7. גפן אמללה תירוש אבל 20 אלקנה לה ךיאמר ולמה 1 S. 1, 8.

Hos. 10, און בית לעגלות אבל ה חנ לא ולמה תבכי למה / ולמה 1 S. 1, 8.
Am. 8, 8. הארץ תרגז לא זאת העל ואבל I בפסוק׳ ג׳ ולמה• תאכלי’ למה

V T
1 ■S. 1, 8.

2 Reg. 5, 12. כת׳ ופרפרי אבנה טוב הלא אבנה i מארת יהי אלהים ויאמר ולמועדים Gen. 1,14.
Cant. 4, 8. כלה מלבנון אתי אמנה צום צבאות ה׳ אמר כה ולמעדים Zacb. 8, 19.
Neh. 9, 38. כרתים אנחנו זאת ובכל אמנה 25 למועדים ירה עשה למועךים I’.s. 104, 19.

Neh. 11, 23. עליהם המלך מצות כי T־:*־ואמנה  T
על יהי׳ וחתכם ומוראכם (Jen. 9, 2.

Ex. 21. 18. אנשים יריבן וכי באבן ׳ בפניכם איש יתיצב לא ומוראכם Deut. 11, 2.5.
Num. 35, 17. אשר יד באבן ואם באבן אתו צבאות ה׳ את מוראכם Jes. 8, 13.

2 S. 14, 26. ראשו שער את ובגלחו באב! ! רעהו אל איש ויאמרו ונבאה 2 Reg. 7. 9.
Dan. 11, 38. בנו על מעזים ולאלה ובאבן '30 ; ובירושלם ביהוד׳ הגידו ונבואה Jer. 4, 5.

Mai. 3, 10. המעשר כל את הביאו בזאת
T נשתחוה למשכנותיו נבואה Ps. 1.32, 7.

1 Chr. 27, 24. החל צרויה בן יואב בזאת י אסיר אספה ואספו וסגרו Je.s. 24, 22.
2 Chr. 20, 17. בזאת להלחם לכם לא בזאת בשפל בשוק דלתים יפגרו Kob. 12, 4.
'1 Chr. 15), 2. בן יהוא פניו אל ויצא ובזאת

T
פגרו הנגב ערי סגרו Jer. 13, 19.

1 S. 5), 8. האתנות ותאבדנה בקש 35 הזהב פחי את וירקעו וקצץ Ex. 39, 3.
Ps. 34, 15. טיב ועשה מרע םור בקש 1 עד מלהמות משבית וקצץ Ps. 46, 10.

Ps. 119, 176. אבד כשה תעיתי בקש עבית קצץ צדיק ה׳ קצץ Ps 129, 4.
Kob. 7, 25. לדעת ולבי אני סבותי וכקש י ! מים מעט נא יקח פת׳ ורחצו Gen. 18, 4.
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P8. 94, 1. ה' נקמות אל הופיע 1 j שמו קרא הכי ויאמר .Gen. 27, 36;P8. 60, 2 ברכתי יפי מכלל מציון הופיע ברכתי את נא קח
* T  : •

.Gen. 33,11.Job 37, 15 ברכתי אלוה בשום התדינ והפיע I ברכתי את וצויתי
* T  ; •

.Lev. 25,21 ברכתי
Nam. 11, 16. לי עשה את ככה ואם הרג

T
1 I צמא על מים אצק כי .Jes. 44,3 וברכתי

Deut. 13, 10. ידך תהרגנו הרג כי הרג
T

5 I סדם עון היה זה הנה .Ez. !6, 49 גאון
Jes. 22, 1.3. הרג ושמהה ששו! והנה הרג

T וגבה גאון נא עדה .J05 40, !0 ו.און
Eet. 9, 16. א\שר היהודים ושאר והרוג גאון שבד לפני .Prov. 16, !8 גאון

Hab. 2, 19. הקיצה לעין אמר הוי הקיצה
T  '1• T

רע שנאת ה׳ יראת .Prov. 8,13 וגאון
Ps. 69, 6. צבאות אלהים ה׳ ואתה הריצה

T ' T הצפינו: עור יכלה ולא .Ex. 2,3 גמא
Pb. 44, 24. ה' תישן לפה עורה הריצה

T • י T
10 צירים בים השלה .Jes. 18, 2 גמא

P6. 35, 2.3. והקיצה העירה 1
בצה בלא גמא היגאה ,J05 8 גמא 11.

Neb. 2, 3. המלך למלך ואמר הרבה לאגם השרב והיה .Jes. 35, 7 וגמא
Neh. 2, 17. אתם אלהם ואומר הרבה

T ••
גיל אל ישראל תשמח אל .H0.S. 9, 1 גיל

Prov. 17, 1. הרבה פת טוב הרבה
T  ••

צדיק אבי יגיל .Prov. 23, 24 גול
Lev. 7, 10. בשימן בלולה מנהה וכל והרבה 10 גיל אלי השמהים .Job 3, 22 גיל

Gen. 34, 27. על באו יעקב בני טמאו מדבר נאות ירעפו .Ps. 65.13 וגיל
Ez. 23, 38. לי עשו זאת עוד טמאו המכה ישראל איש ושם .Num. 25, 14 הכה

T  •

Ps. 79, 1. לאסף מזמור טמאו פרי יבש שרשם אפרים .nos. 9,16 הוכה
T

Ez. 43, 8. ספי את ספם בתתם וטמאו i לבי ויבש כעשב ,ps. 102 הכה 6.
T  \

2 S. 15, 32. הראש עד בא דוד ויהי ישתהוה •20| ימצא במחתרת אם ,ex. 22 והכה 1.
T  • :

2 Chr. 25, 14. אמציהו בוא אהרי ויהי ישתחוה ! מטעמים לי ועשיה ציד לי .Gen. 27, 7 הביאה
T  * T

Est. 3, 2. אשר המלך עבדי וכל ישיתהוה !' פרות הזה הדבר שמעו .Am. 4,1 הביאה
T  • T

1 Reg. 22, 54. וישתהוה הבעל את ויעבד וישתחוה (
! לבך למוסר .Prov. 23, 12 הביאה

T  • T

Ez. 26, 16. כסאותם מעל וירדו ..ן ..ישבו
! מטעמים לי ועשה .Gen. 27, 4 והביאה

T • T  :

Zeph. 1, 13. למשימה חילם והיה .ישבו 1 25■ את מידה דוד ויקה .s. 25,35 הביאה 1
T *״ • 

Roll. 10, 6. במרומים הסכל נתן .ישבו לא אף המן ויאמר .Est. 5,12 הביאה
T  • ••

Ruth 4, 2. אנשים עשרה ויקה וקצבו 1 למלכת נתן שלמה והמלך הביאה 2 01.•״ 9,12.
Num. 21, 14. בספר יאמר כן על - •ך ..יאמר ! דר״ה שבא.

Ps. 87, 5. יאמר ולציון יאמר
~  T  ••

1 תקה השמיני וביום .Lev. 15, 29 והביאה
T : י 

Gen. 10, 9. ציד גבר היה הוא .יאמר 30 מני הטו דרך מגי סורו .Jes. 30, 11 הטו

Jos. 2, 2. לאמר ירחו למלך ויאמר 1 אלי ולכו אזנכם .Jes. 55, 3 הטו
Joel 4, 3. גורל ידו עמי ואל :דו האזינה לאסף משכיל .ps. 78,1 הטו

Ob. 1, n. מנגד עמדך ביום :דו 1 אלהי את הסירו ועתה .Jos. 24, 23 והטו

Nah. 3, 10. בשבי הלכה לגלה היא גם :דו 1 הקהל הערה כל ואת .Lev. 8,3 הקהל

Thr. 3, 52. היי בבור צמתו ו:דו 55' לפני עמדת אשר יום .t. 4,10״Le הקהל

llos. 9, 2. ירעם לא ויקב גרן יךעם האנשים העם את הקהל .neat. 31,12 הקהל

Hrs. 4, 16. סררה כפרה כי יךעם המטה את קח ,Num. 20 והקהל 8,

Ps. 49, 15. שתי לשאול כצאן ירעם ־ בא מסיני ה׳ ייאמר .oeut. 33,2 הופיע



2 S. 16, 8. עבדך נדר נרד כי ונדר
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1 ובתכונות לבבו כתם וירעם Ps. 78, 72.
J8», 19, 21. וירעו למצרים ה׳ ונודע 'נדי מלך זעף ככפיר נהם ככפיר Pruv. 19, 12.

Num. 30, 10. וגרושה אלמנה קם' ןנדר אימת ככפיר נהם וחברו♦ ככפיר Prov. 20, 2.
Jes. 12, 4. ההוא ביום ואמרתם נשגב סכו ככפיר עזב ככפיר Jer. 25, 38.
Jes. 33, 6. מלא מרום שכן כי ה׳ קם' נשגב 6 לאפרים כשחל אנכי כי וככפיר Hos. 6, 14.

Ps. 148, 13. כי ה׳ שם את יהללו נשגב עמרם אשת ושם ללוי Num. 26, 59.

Prov. 18, 10. בו ה׳ שם עז מגדל ונשגב ללוי היה לא כן על ללוי Deut. 10, 9.

Deut. 14, 4. אשר הבהמה זאת שה קמואל בן חשביה ללוי 1 Chr. 27, 17.

Jes. 43, 23. עלתיך שה לי הביאת לא שרי ואוריך תמיך אמר וללוי Deut. 83, 8.

Esr. 5, 15. שא מאניא אלה לה ואמר קם׳ שא 10 לי ארה נא לכה ועתה מברף Num. 22, 6.

Deut. 14, 4. אשר הבהמה ואת ושה מברך ה׳ שם יהי מברף Ps. 113, 2.

Ps. 140, 8. נשק ביום לראשי סכתה יצתי ערם ויאמר מברר Job 1, 21.
Thr. 3, 43. ותרדפנו באף מכותר. דד׳ד, לברך♦ הואלת ועתה ומברך 1 Chr. 17,27.
Thr. 3, 44. מעבור לך בענן מכתר.

T ־־
לאמר משה אל ויאמרו מךבים Ex. 36, 5.

Ex. 40, S. הפרכת את הארן על וסכת 16 הרבה דברים יש כי מרבים Koh. 6, 11.
2 Keg•. 19,12. הגוים אלהי אתם ההצילו ההם בימים גם מךבים Neh. 6, 17.

Jes. 37, 12. אותם ההצילו והברס אולם בני ויהיו ומרבים 1 Chr. 8, 40.
Am. 1, 5. דמשק בריח ושברתי כסף תרומת מרים כל מלים Ex. 35, 24.

Ez. 27, 23. ועדן וכנה חרן ו^רז ינחלו חכמים כבוד מלים Prov. 3, 35.
Mlcha 4, 8. ■ עדר מגדל ואתה עדיף 20 תבונה רב אפים ארך מלים Prov. 14, 29.

Ps. 66, 3. עדיך תפלה שמע עליף בעדי מגן ה׳ ואתה ומלים Ps. 3, 4.
Job 4, 5. אליך תבוא עתה כי עליף יאכל ודבש המאה מאס

T
Jes. 7, 15.

Micha 7, 12. יבוא ועדיך הוא יום ועליף הנער ידע בטרם כי מאוס
T

Jes. 7, 16.
Deut. 32, 30. אלף אחד יררף איכה צורם

T
מאסתנו מאס אם כי מאס

T
Thr. 5, 22.

Deut. 32, 31. צורם כצורנו לא כי צורם 25 תשימנו ומאוס סהי ומאום
T

Thr. 3, 45.
Ps. 78, 35. צורם אלהים כי ויזכרו צורם אלהיכם ה׳ את ועבדתם מימיך Ex. 23, 26.
Ps. 49, 15. שתו לשאול כצאן וצירם

T  • :
; ישראל בני אליו ויאמרו מימיף Num. 20, 19.

Ps. 145, 19. ואת יעשה יריאיו ן1ךצ וגרך נשיכם טפכם מימיף Deut. 29, 10.
Prov. 14, 35. משכיל לעבד מלך ךצון ברעש לחמך ארם בן ומימיך Ez. 12, 18.
Prov, 16, 13, צדק שפתי מלכים רצון 30 בעזבוניך מאוול ויון ורן נתנו

A t t
Ez. 27, 19.

Deut. 83, 16. ומלאה ארץ וממגד ורצון י יד נתנו מצרים נתנו Thr. 5, 6.
Jer. 36, 14. אל השרים כל וישלחו שלמיהו ‘ עמי ומי אני מי וכי נתנו 1 Chr. 29, 14.
Jer. 36, 26. ירחמאל את המלך ויצור. שלמיהו . לכם בנתינו את

T ־

ונתנו Geu. 34, 16.
Jer. 88, 1. מתן בן שפטיה וישמע שלמןהו כי ראו ישראל ואיש

“ ־ד ;

נגש 1 S. 13, 6.
E.ST. 10, 41. שמריה ושלמיהו עזראל ושלמיהו 35 1 ביום ננש ישראל ואיש נגש 1 S. 14, 24.

Num. 23, 10. יעקב עפר מנה מי תמת י יפתה ולא נענה והוא נגש Jes. 53, 7.
Jud. 16, 30. תמות שמשק ויאמר תמות באיש איש העם רעש Jos. .3, 5.
Job 86, 14. וחיתם נפשם בנער ^מת אב* שבועת וכל נדר כל קם' נדר Num. 30, 14.
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Nah. 2, 6. יכשלו אדיריו יזכר והכן 1 I הגבעה בעלי עלי רקמו ותמת Jud. 20, 0.
Zach. 5, 11. בית לה לבנות אלי ויאמר והוכן 1 תעלה המושל דוח אם

T ־

תנח Koh. 10, 4.
Jes. 30, 33. תפתה מאתמול ערוך כי הוכן ! בזה תאחז אשר טוב תנח Koh. 7, 18.
Ex. 16, 21. בבקר בבקר אתו וילקטו וחם ; זרעך את זרע בבקר תנח Koh. 11, 6.

1 Reg. 1, 2. יבקשו עבדיו לו ויאמרו וחם 5 בוא עד אצלה בגדו ותנח Glen. 39, 16.
Koh. 4, 11. שנים ישכבו אם גם וחם I בא דבר להם יהיה כי

1
תורתיו

T
Ex. 18, 16.

Pa. 39, 4. בהגיגי בקרבי לבי פת׳ חם אדם בן ה׳ אלי ויאמר ; תורתו Ez. 44, 5.
2 Reg. 6, 10. אלישע אליו וישלח וטהר

T  :
אשר מכל נכלמו ואם תורתו

T
Ez. 43, 11.

2 Reg. 5, 13. וידברו עבדיו ויגשו וטהר
T  :

חקיו ישמרו בעבור ותורתיו
T  :

Ps. 105, 46.
Job 17, 10. דרכו צדיק ויאחז וטהר

T  :
10

}’rov. 22, 11. שפתיו חן לב טהר אהב טהר
T  :

Ex. 15, 22. מים ישראל את משה ויסע 1

! 1 a
Ps. 78, 52. וינהגם עמו בצאן ויפע ; J 0 ,

Job 19, 9. ואלך סביב יתצני רפע וחלופיהן
Ps. 78, 26. בשמים קדים :פע 15 וסימניהון דלוג א׳ ב ״ א׳ ג׳ א וחד ו
Jos. 7, 26. גדול אבנים גל עליו ויקימו

ן { Em unvollstandig alphabetisches Verzeichniss von Wor-
Jos. 8, 29. תלה העי מלך ואת

ן ן

ויקימו tern, die, umgekehrt vom Vorigen, drei Mai rait vor-
Jud. 18, 30. הפסל את דן בני להם ויקימו 1 .“T ‘י gesetztem Waw und ein Mai ohne dasselbe vor-
Nuin. 1, 51. יורידו המשכן ובנסוע יקימו ! kommen.

Jer. 1, 10. היום הפקדתיך ראה ולנטוע ̂־׳0
Jer. 18, 9. ועל גר על אדבר ורגע ולנטוע כחי בכל כי ידעתן ואתנה Gen. 31, 6.

Jer. 31, 28. שקדתי כאשר והיה . ולנטוע תפל טחי אל אמר ואתנה Ez. 13, 11.
Jes. 51, 16. בפיך דברי ואשם 'לנטע ' אלהי׳ ה׳ אמר כה צאני ואתנה

T•״ ־־ : I
Ez. 34, 17.

Jud. 7, 18. אנכי בשופר ותקעתי ולגדעון ה׳; אדני אמר כה לכן ־־ .*T1אתנה
Ez. 13, 20.

Jud. 7, 20. הראשים שלשת ויתקעו ולגדעון 25 אל הנני
Jud. 8, 30. בנים שבעים היו ולגדעון כל ואת אתך ויקרב ובקשתם Num. 16, 10.
Jud. 8, 27. לאפוד גדעון אתו ויעשי לגדעון אלהיך ה׳ את משם ובקשתם Deut. 4, 29.
Jes. 55, 5. תקרא תדע לא גוי הן ולקדוש תדרשני כי ומצאתם אתי ובקשתם Jer. 29, 13.
Jes. 60, 9. ואניות יקוו איים לי כי ולקדוש חזקתם לא הנחלות את בקשתם Ez. 34, 4.
Ps. 89, 19. ולקדוש מגננו לה׳ כי ולקדושי 30 לאמר אליהם ויאמר ובזהב

T  T  :
Jos. 22, 8.

Jes. 58, 13. ̂ם רגלך משבת תשיב ^ לקדלצ המקמות מכל הנשאר וכל ובזהב
T  T  :

Esra 1, 4.
ייפהו ובזהב בכסף ובזהב

T  T  :
Jer. 10, 4.

כנו על מעזים ולאלה בזהב Dan. 11, 38.
לבוא אלהי׳ הנסה או ובמלחמה Deut. 4, 34.

— 35 ארחם יהוד׳ בית ואת ובמלחמה Hos. 1, 7.
ממות פדך ברעב ובמלחמה Job 6, 20.
כנו על ועמד במלחמה Dan. 11, 20.
̂ עליו ■וישב כסא בחמד והוכן Jes. 16, 5.



20

17.

1 וסי' דלוג וא' וחד א' ד' מן א׳׳ב
1
Ein unvollstandig alpl1abetische8 Verzeichniss von Wor- 
jtern, die 4 Mai ohne and 1 Mai mit vorgesetztem Waw 

vorkommen.

Gen. 39, 20. 
Gen. 42, 30. 
Gen. 42, 33.
1 Reg. 16, 24. 
Dent. 10, 17. 
Num. 31, 30.
1 Chr. 24, 6.
1 Chr. 24, 6. 
Est. 1, 6.
1 Chr. 24, 6. 
Jud. 9, 24.
2 S. 3, 30.
Job 1, 13.
Job 1, 18.
1 Chr. 9, 17. 
Ps. 17, 15. 
Job 19, 26. 
Job 19, 27. 
Job 34, 32. 
Prov. 24, 32. 
Dent. 28, 68. 
1 Keg. 22, 50. 
Jes. 43, 14. 
Ps. 107, 23. 
Dan. 11, 40. 
Ps. 27, 13. 
Ps. 65, 5.
Ps. 128, 4. 
Prov. 11, 10. 
Dent. 28, 47. 
Lev. 13, 9.

אדני
אדני
אדני
אדני

ואדני
אחז

\ ■זי

אחז
• T

אחז
• T

אחוז
T

ואחוז
T  :

אחיהם
אחיהם
אחיהם
אחיהם

ואחיהם
אחזה
אחיה
אחזה
אחזה

ואחזה
VV: VT

באניות
T: T ־

T; T •באניות
באניות

■ T; T

באניות
• t : t

ובאניות
T; T ־

בטוב
בטוב
בטוב
בטוב

וסטוב
באדם

 יוסף אדני רקח
 אדני האיש דבר

 אדני האיש אלינו ויאמר
 שמרון ההר את דיקן

 אלהי הוא אלהיכם ה׳ כי
 ישראל בני וממחצת
 בן שמעיה |ויכתבם
 בפסו׳ ב׳ הסופר* )נתנאל

 ותכלת כרפס חור
 בן שמעיה ויכתבם

 בני שבעים חמת לבוא
 אחיו ואבישי ויואב

 ובנתיו ובניו היום ויהי
 בא וזה מדבר זה עד

 ועקוב שלום והשערים
 פניך אחזה בצדק אני

 זאת נקפו עורי ואחר
 לי אחזה אני אשר

 הדני אתה אחזה בלעדי
 לבי אשית אנכי

 מצרים ה' והשיבך
 דמל׳ אחזיהו* אמר אז
 נאלכם ה׳ אמר כה

 באניות הים יורדי
 עמו יתנגח קץ ובעת
 לראות האמנתי לולא

 ותקרב תבחר אשרי
 וראה מציון ה׳ יברכך

 קרי׳ תעלץ צדיקים
 עבדת לא אשר תחת
תהיה כי צרעת נגע

10

15

באדם
T T :

באדם
T  T  :

באדם
T  T  :

ובאדם
T T :

 הרע
 הרע
 הרע
 הרע

 והרע
 הקרב
 הקרב
 הקרב
 הקרב

 והקרב
 השפטים
 השפטים
 השפטים
 השפטים

 והשפטים
זרחה

T :T

זרחה
T י  :T  i

I זרהה
1 T  :T

זרחה !
T  :T

וזרחה י :
T :T:

ןהב '25'
I וסב 
I ןהב

 זהב ; !
וזהב ;
I ־ •‘

 חתן !30
 חתן
 חתן
 חתן

 וחתן
 חגור
 חגר
 חגר

חגור

20

35

 בכל יגע אשר איש או
 תארב כחתף היא אף
 ונתון ראיתי זה כל את

 רבים ארץ בפשע
 פרעה אל באתי ומאז

 רמל' * מנש׳ עשה אשר יען
 הלכתי מלאה אני

 למשואת פעמיך הרימה
 דיהושע ה׳* את תעזבו כי

 את אליך הקרב ואתה
 הקרב המנחה תורת וזאת
 לוי מטה אחיך את וגם
 לוי מטה את

 אהרן אל ויאמר
 היטב השפטים ודרשו

 הזה כפסח נעשה לא כי
 השפטים אל ויאמר

 השפטי' שפט בימי ויהי
 אשר האנשים שני ועמדו

 עליו השמש זרחה אם
 והשמש בבקר וישכימו

 וטפסדיך כארבה מנזריך
 ובירו עזיהו ויזעף
 שמש שמי יראי לכם

 העשוי הזהב כל
 עשרה שתים זהב כפות

 התרומה זהב ויהי;כל
 אבן הבית את ויצף

 טוב ההיא הארץ
 צר צפרה ותקח
 אמרה אז ממנו וירף

 מי פלשתים ויאמרו
 אחאב בית בדרך וילך
 המלך את אחימלך ויען
 הגדולה האבן עם הם

 קרא הנביא ואלישע
 מתניך חגר לגיחזי ויאמר
גבור ירך על חרבך

Lev. 22, 8. 
Prov. 23, 28. 

Koh. 8, 9. 
Prov, 28, 2. 

Ex. 5, 23.
2 Reg. 21, 11. 
Ruth. 1, 21.

Ps. 74, 3. 
Jos. 24, 28. 

Ex. 28, 1. 
Lev. 6, 7. 

Num. 18, 2. 
Num. 3, 6. 
Lev. 9, 2. 

Deut. 19, 18.
2 Reg. 23, 22.
2 Chr. 19, 6.

Ruth. 1, 1. 
Deut. 19, 17.

Ex. 22, 2.
2 Reg. 3, 22.

Nah. 3, 17.
2 Chr. 26, 19. 

Mai. 3, 20. 
Ex. 38, 24. 

Num. 7, 86. 
Num. 31, 52. 

2 Chr. 3, 6. 
Gen, 2, 12. 
Ex. 4, 25. 
Ex. 4. 26. 

Jud. 15, 6. 
2 Reg. 8, 27.

1 S. 22, 14.
2 S. 20, 8. 

2 Reg. 9, 1.
2 Reg. 4, 29. 

P.s. 45, 4.
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Jea. 57, 10, יגעת דרכך ברב נואש

T i י ותמכר עשתה סדין וחגור Prov. 31, 24.
Job G, 26. תחשבו מלים הלהוכה נואש

T ולקטר העם שטו טעמו Xt̂ m. 11, 8.
1 S. 27, 1. לבו אל דוד ויאמר ונואש טעמו את וישנו טעמו 1 S. 21, 14.
Jos. 14, 1. ד נהלו אשר ואלה ב נחלו את בשנותי לדוד טעמו Ps. 34, 1.
Jos. 17, 6. מנשה בנות בי נחלו

“ :T
5' מנעיייי מואב שאנן טעמו Jer. 48. 11.

Jer. 16, lU. ומנוסי ומעזי עזי ה׳ נחלו
T :־־

בדבש כצפיחת ןטעמר Lx. IG, 31.
Prov. 14, 18. אולת פתאים נהלו

T
: מאד במאד אתך והפרתי יצאי Gen. 17, 6.

Ex. 32, 13. לאברהם זבד ונחלו
T  :

אני אלהים לו ייאמר יצאי Gen. 35, 11.
Deut. 28, 63. ה' שש כאשר והיה שש

T
מהרסיך בניך מהרו :־צאו Jes. 49, 17,

Deut. 30, 9. בכל אלהיך ה׳ והותירך שש
T

10.׳ בבואם בתוכם והנשיא .יצאו Ez. 46, 10.
Jes. 04, 4. ועשה שש את פגעת שש

T
שכם ואת חמור ואת ויצאו Gen. ,34, 26.

P8. 119, 102. אמרתך על אנכי שש
T

: שש כאשר והי׳ ישיש Dent. 28, 63.
Jes. 66, 14. לבכם ושש וראיתם ושש

T  ;
בחור יבעל כי ישיש Jes. 62, 5.

Ez. 17, 4. קטף יניקותיו ראש את שמו
T

גבור בקרבך אלהיך ה׳ ישיש
• T

Zeph. 3, 17.
Ez. 17, 5. הארץ מזרע ויקח שמו

T
10| יצא כחתן והוא ף^יש Ps. 19, 6.

P8. 105, 21. ומשל לביתו אדון שמו
T

I בכה וישיש בעמק יחפרו וישיש
• T :

Job 39, 21.
P8. 81, 6. שמו ביהופף עדות שמו

T
פרעה בשלה ויהי . -ך .ינחם .

E-x. 13, 17.
Lev. 6, 3. בד מדו הכהן ולבש ושמו I שופטים להם ה׳ הקים וכי . -ך .ינחם .

Jud. 2, 18.
Ex. 40, 38. המשכן על ה׳ ענן כי שגז ! ישראל נצח וגם -ך .ינחם

1 S. 15, 29.
Lev. 16, 13. הקטרת את ונתן ענז 20! ינחם ולא ה׳ נשבע ינחם Pa. 110, 4.

Ez. 8, 11. עלה הקטרת ענן ועתר
j

) דרכיכם היטיבו ועתה וינהם
•* T  • :

Jer. 26, 13.
Job .37, 1 1 . אורו ענן יפיץ ,ענן 1 מקריב הוא כשב אם כ^ב Lev. 3, 7.

Num. 10, 34. בנסעם יומם עליהם ה׳ i וענן 1 ישר׳ מבית איש איש Lev. 17, .3.
Gen. 30, 9. עמדה כי לאה ותרא I עמדה

T : T  I
ן עז או כשב או שור כשב Lev. 22, 27.

2 Reg. 13, 6. מחטאת פרו לא אך עמךה 251 בכור או שור בכור אך כשב Num. 18, 17.
Pa. 26, 11. במישור עמדה רגלי עמדה 1 כל לאמר ישראל בני אל דבר וכשב Lev. 7, 23.
Koli. 2, 9. מכל והוספתי וגדלתי עמדה י■ ! מצרים ארץ כל ותרעב 'ללחם

V T ־
Gen. 41, 55.

1 Reg. 1, 2. עבדיו לו ויאמרו ועמדה ; : לבנה המערכת על ונתת ללחם
V T ־

Lev. 24, 7.
Ex. 22, 5. אש תצא כי קצים ׳ ■ ה׳ נאם באים ימים הנה ללחם Am. 8, 11.
Jer. 4, 3. לאיש ה' אמר כה כי קצים '30! איה ללהם הוא נדד ללחם Job 15, 23.

Jes. 33, 12. משרפות עמים והיו קוצים ! ' מצרים ארץ כי לא לאמור וללחם Jer. 42, 14.

Ps. 118, 12. כדברים סבוני קוצים ’ : ארצכם מטר ונתתי מטר Deut. 11, 1-L

Jer. 12, 13. וקוצים חטים ורעו וקוצים ארצך מטר את ה׳ יתן מטר Deut. 28, 24.

Gen. 24, 60. רבקה את ויברכו ורבבה
T T : 1

: אוצרו את לך ה׳ יפתח מטר Deut. 28, 12.

Lev. 26, 8. חמשה מכם ורדפו רבבה ‘35 אשר זרעך מטר ונתן טי מ Jes. 30. 23.

Lent. 32, 30. אלף אחד ירדף איכה רבבה
T T :

מטר מה׳ שאלו ומטר Zach, 10, 1•

Ez. 16, 7. נתתיך השדה כצמח רבבה
: T ד

מיחף רגלך מגעי נואש
T

Jer. 2. 25.

Ps. 91, 7. אלח מצדך יפל וי״בבה אחיי כי כיאש יאמדי נואש
T

Jer. 18, 12.
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תרשישה »י•6.23,6.
T ׳ : •

חרשישה <ג«מ<>ז> 3*
T  • : ~

.Jona 1,3 תרשישה
T ״ : • 

4,2 « תרשישד ״י>ז< ,.
T  • : “

ותרשישה ג  chr. 1,7.

 תרשישה עברו
 לברח יונה ןויקם

 ב׳בפס׳עקב׳דסס׳ !מלפניה׳♦
 ויאמר ה׳ אל ויתפלל

דר׳ה ♦ אלישה יון ובני

18.

ב ם׳ חד חד מן א׳׳ וסי׳ דכותהון ולי׳ תיבות׳ ברי׳ ו

Ein alphabetisches Verzeichniss von einmal vorkotn- 
menden Wortern, die mit 'ףמ anfangen.

 ומדבריהם !■
 ומרי ■
j ומדבו-יף 
 ומהגר |
 ומהר י

ומהר
וחס׳ לי׳ ומריר • i

 ומוסדי |
 רות ומס | <
 ומזדעף ^0!
 ומז;ה̂< | :
' I ומזרעו

' י ^ י

ומזיח 1 פרעה אל באתי ומאז ומאז Ex. 5, 23.
ומזרע 1 דרך אל ה׳ אמד כה ומאתות Jer. 10, 2.

ומחלבהן !16 רוח תרעה רעיך כל ומאהביך Jer. 22, 22.
ומחלת במשקול תאכלנו אשר ומאכלף Ez. 4, 10.
ומחצה

T  T i י הגוים אל ויבוא ומארצו Ez. 36, 20.
ןומחטאתב העם מאשרי ויהיו ומאשריו Jes. 9, 15.
לומחטאתי

■ T ־ ! 1 ההוא ביום והיה ומאיי Jes. 11, 11,
[ונזחרוץ ן'20 ההוא ביום ושמעו ומאפל Jes. 29, 18.

ומהשך יעקב תאמר למה ומאלתי Jes. 40, 27.
ומחית ההזקתיך אשר יה ומאציל Jes. 41, 9.

ומחדש לחרמו יזבח כן על ומאכלו Hab. 1, 16.
ומטה

T  T ̂ און מפעלי הצילני j ^)ומאנשי Ps. 59, 3.
ומטר 25 בפר׳ ב׳ פימו♦ חטאת !ומאלה Ps. 59, 13.

ומטהר ממזרח קבצם ומארצות Ps. 107, 3.
ומטים(®

• T ארן מעפר יצא לא כי למאדמה Job 5, 6.
ומטעם עירין בגזרת j ®)ומאמר Dan. 4, 14.
ומיתר י צבא יוצאי ומאשר ! 1 Chr. 12, 36.
ומיום .30[ עמים יעבדוך ומברכיף Gen. 27, 29.
ומיסד

T  \  1 ■ לרעב פרס הלוא ומבשרך Jes. 58, 7.
ומידעיו

T  T •  : : ירטבו הרים מזרם ומבלי Job 24, 8.
ו ומכס י מלכותם ובאחרית ומבין Dan. 8, 23.

ומכרה י ד״ה • לברך הואלת ועתה ומברך 1 Chr. 17, 27.
ומכבדו 3.V חיל לאסא ויהי ‘ומבנימך 2 Chr. 14, 7.

ומכחכם מבני לאחד והיו ומגרל Num. 36, 3,
ומכון , י חלצו ברכוני לא אם ומגז .lob 31, 20.

1) Zu.«atr von dereo lbcn  H a n .i׳
ZusaTz v o n  n n d e r ^ r  Ha n d .

 דם רןרמ אדם. בן ואתה
 בחדשו חרש מרי והיה

 חגם רדפוני שרים
 מבית איש איש כי

 בסא בחסר והוכן
 הגדול ה׳ יום קרוב
שמי לי• נקמת הנתן האל  ר

 דתהלי׳ ותרעש♦ ותגעש
 חפשי פרא שלה מי
 למלך להעביר תתן לא
הנדה מי

 בשת איש ראש את ויבאו
 נדיבים על בוז שופך
 לאשפגז המלך ויאמר
 הוא גם הביא והבל
 קרב כאשר ויהי
 תשלחנה ליתד ידה

 דמלכי׳ ♦ שמים בהעצר
 כבפני הרבה

 סחרה טוב כי
 ההוא ביום ושמעו

 תשחק ולכפן לשד
 הראשון בהדש

 אחיך ימוך וכי
 מטר מה׳ שאלו
 ומטהר מצרף וישב
 מל׳ לי׳ • תחשוך אם להרג
 בנח יהודיא ושבי

 על אשר השמן
 כשב או שור

 יקרות אבנים
 הנשארים כל את יהוא ויך

 אם כי כל אין ולרש
 ה׳ נאם אני חי לכן
 עושהו חרף לרש לעג
 לי הבו אמרתי הכי
ה ד' זבל♦ בית בניתי יאני

le re r Hand.׳von an
,v on  (ie rsolbrii  H a n d

Ez. 2, e. 

Jes. 60, 22. 
Ps. no, 161. 

Ez. 14, 7. 
Jes. 16, .ף. 

Zeph. 1, 14. 
2 S. 22, 48. 

Ps. 18, 8. 
Job 39, 5. 

Lev. 18, 21. 
Num. 19, 21. 

2 S. 4, 8. 
Job 12, 21. 
Dan. 1, .ר. 
Gen. 4, 4. 

Ex. .32, 19. 
Jud. 5, 26,

1 Reg. 8, 35. 
P8. 51, 4. 

Prov. 3, 14. 
Jes. 29, 18. 
Job 5, 22. 
Est. 3, 7. 

Lev, 25, .35. 
Zach. 10, 1. 

Mai. 3, 3. 
Prov. 24, 11. 

Esra 6, 14. 
Lev. 14, 17. 
Lev, 22, 27.

1 Reg. 7, 10.
2 Reg. 10,11.

2 S. 12, 3. 
Zeph. 2, 9. 

Prov. 14, 31. 
Job 6, 22.

2 Chr. G, 2.

1) Zusatz
2) Zn*at7.
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Ps. 34, 20. 
Lev. 21, 10. 
Deut. 33, 23. 
Ex. 12, 44.
2 S. 23, 2.
1 Reg, 1, 12.
1 Re11 ,7 .״. 
Ez. 27, 9.
Jes. 30, 4.
Jes. 41, 26. 
Jes. 49, 25. 
Ps. 103, 19. 
Job 6, 23.
Job 15, 3.
Job 8, 10.
Job 18, 10. 
Kob, 9, 15. 
Est. 1, 19.
2 Chr. 32, 7. 
Gen. 14, 24. 
Ex. 9, 6.
Jos. 13, 26.
1 Reg. 7, 9. 
Jer. 25, 30.
Jer. 30, 7.
Ez. 9, 6.
Jes. 53, 8.
Jes. 22, 19.
Jes. 48, 1.
Jes. 59, 19. 
Prov. 1, 31.
Ps. 107, 28.
Ps. 69, 15.
Koh. 8, 10. 
Prov. 17, 25. 
Ez. 8, 2.
1 Chr. 6, 51. 
Jud. 21, 19.

ומכלם
T  \  •

ומלא
ומלא

ומלתה
ומלתו
ומלטי

ומלמעלה
T  ; “  ; •

ומלחיהם
V •• -ך •־־

ומלאכיו
T  T  : -

ומלפנים
• T  : •

ומלקוח
ומלכותו
ומלטוני

ומלים
ומלבם

T  • •

ומלויוךתו
ומלט

ומלכותה
T : ־

ומלפני
וממרא

וממר!נה
וממחנים

וממסד
וממעון
וממנה

וממקדשי
וממשפט

T  : • •

וממעמדף
וממי

וממזרח

 צדיק רעות רבות
 מאחיו הגדול והכהן

 אמר ולנפתלי
 איש עבד וכל
 בי דבר ה׳ רוח

 נא איעצך לכי ועתה
 יקרות אבנים

 וחכמיה גבל זקני
 שריו בצען היו כי
 ונרעה מראש הגיד מי
 שבי גם ה׳ אמר כה כי
 כסאו הכין בשמים ה׳

 עריצים ומיד צר מיד
 יסכון לא בדבר הוכח
 j לך יאמרו יורוך הם הלוא
 חבלו בארץ טמון
 מסכן איש בה ומצא

 טוב המלך על אם
 תיראסד״ה אל ואמצו חזקו

 אכלו אשר רק בלעדי
I הדבר את ה׳ ויעש

i רמת עד ומחשבון
 יקרת אבנים אלה כל

 אליהם תנבא ואתה
 ההוא היום גדול כי הוי
 ובתולה בחור זקן

 לקח וממשפט מעצר
 ממצבך והדפתיך

 יעקב בית זאת שמעו
 שם את ממערב ויראו

 דרכם מפרי ויאכלו וממעצתיהם
 בתר' בצר♦ ה׳ אל ויצעקו וממצוקותיהם

 אטבע ואל מטיט הצילני וממעמקי
 רשעים ראיתי ובכן וממקום

 כסיל בן לאביו כעס וממר
 דמות והנה ואראה וממתניו

 רר״ה ♦ ערי ויהי קהת בני וממשפחות
בשלו ה׳ חג הנה ויאמרו ומנגב

15

■ ומנביא
• T  •

y . .ומניתי
 ומנעליו
ומנערי

~ T  : • J

ומנת 15
.  I! ומספוא 

 ומסל |
 ומשדה ;
 ומשאכם |
 ומסגדת ט!

 ומסגרתיהם
ומסגרתיה
T V  : : •

 ומסבי
 ומשאת
 ומשאת
ומסרפו

: T  :

 ומשעאי
 ומשביע ,
I ומשא 
 ומעץ |20
jעבדה מ T Iו

 ומעמך י
 ומעם

 ומענה
 ומעמים

 ומץ:ז
ומעליו

T  T  **

 ומעוד
 ומעונתיהם

ומעי
ומעצבוך^

 ומעשי יי
 ומעונתי

 ומפרי
 ומפניך

 ומפלא ̂ ן
 ומפניהם ; |
ומפתרוס ׳ !

25
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 דם׳ קד׳ מקטגםי כי
 לחרב אתכם

 החזיקו הישנה שער ואת
 שערי צללו כאשר ויהי

 רכושו מן המלך
 הביתה האיש ויבא

 ה׳ לפגי אשר המצות
 יחרם אשר חרם כל אך

 לברי אשא איכה
 דפם' תני׳ מעשהי וזה

 לכתרת מבית ופיהו
 המכונה ובראש

 הכמרים את והשבית
 ישוב לא ועודנו

 דל על בושסכם יען לכן
 ומסרפו דודו ונשאו
 דתהל׳ .עז מאיבי יצילני
 ידך את פותח
 ה' פחד יהי ועתה
 ורע טוב הרעת
 בני אל כן משה וידבר
 הצפרדעים וסרו
 שיי יובל ההיא בעת
 נשא הוא חלינו אכן

 לבדי דרכתי פורה
 יטפו ההוא ביום והיה

 לב סוג ישבע מדרכיו
 ה^ימרתני חטאתי אם

 פשעם מדרך אולים
 החור מן ירו שלח דודי

 שמו את ויקרא
 ירחם בן ועדיה
 עפרה את הוליד
 הגן בתוך אשר העץ

 אתי גרשית הן
 גרי את מנוח ויקח

 תירא אל אדם בן ואתה
יוסיף ההוא ביום והיה

;uiilcrer Hand.

Jer. 6, 13. 
Jes. 65, 12.
Neh. 3, 6. 

Neb. 13, 19.
2 Chr. 31, 3. 
Gen. 24, 32. 
Lev. 8, 26. 

Lov. 27, 28. 
Deut. 1, 12.

1 Reg. 7, 28.
1 Reg. 7, 31.
1 Reg. 7, 35.
2 Reg. 23, 5.

Jer. 40, 5. 
Am. 5, 11. 
Am. 6, 10. 
Ps. 18, 8. 

Ps. 145, 16.
2 Chr. 19, 7. 

Gen. 2, 17. 
Ex. 6, 9. 
Ex. 8, 7. 

Jes. 18, 7. 
Jes. 53, 4. 
Jes. 6.3, 3. 
Joel 4, 18. 

Prov. 14, 14. 
Job 10, 14.

Ps. 107, 17. 
Cant. 5, 4. 
Gen. 5, 29.

1 Chr. 9, 12.
1 Chr. 4, 14. 

Gen. 3, 3. 
Gen. 4, 14. 

Jud. 13, 19.
Ez. 2, 6.

J o s .  11, 11.

1' iiiisa'.z von



33

Ps, 3, 4. בעדי מגן ה׳ ואתה ומרים 1 דלים בכסף לקנות ומפל Am. 8, C.
Job 4, 9. יאבדו אלוה מנשמת ומרוח לי פח רשעים נתנו ומפקודיף Ps. 119, 110.

Job 22, 7. תשקה עיף מים לא ךומרעב . . . . . אדבר נגידים כי שמעו ומפתח Prov. 8, 6.
Job 39, 25. האח יאמר שפר בדי ומרחוק ומתפלל מדבר אני ועוד ומפיל Dan. 9, 20.
Prov. 3, 9. מהונך ה׳ את כבר ומראשית 5 לחמרו תעשה וכן ומצאתה Deut. 22, 3.

Prov. 17, 15. רשע מצדיק ומרש:ע 1 רגליו על נחשת ומצחת 1 S. 17, 6.
Dan. 10, 6. ופניו כתרשיש וגויתו ומרגלתיו

T : : ־
1 יואב ראש על יחלו ומצו־ע 2 S. 3, 29.

Dan. 11, 32. בחלקות יחניף ברית ומרשיעי רבבים וימנעו ומצח Jer. 3, 3.
Dan. 4, 34. נבוכדנצר אנה כען ומרומם ׳ ירמס סוסיו בפרסות ומצבות Ez. 26, 11.
Neh. 9, 5. ישוע הלוים ויאמרו ומרומם 10 נתתיו לאומים עד הן ומצוה Jes. 55, 4.

1 Chr. 8, 40. אנשי׳ אולם בני ויהיו ומרבים י תצומו ומצה לריב קן ומצה
T “

Jes. 58, 4.
Gen. 25, 14. דבראשי׳ ♦ ומשא ורומה ומשמע אפרתה לחם בית ואתה ומוצאתיו

T T
Micha 5, 1.

Ex. 29, 21. הדם מן ולקחת ומשמן מקדש עזרך ישלח ומציון Ps. 20, 3.
Lev. 7, 35. אהרן משחת זאת ומשחת חטה מחלב ויאכילהו ומצור Ps. 81, 17.
Ex. 33, 11. משה אל ה׳ ודבר ומשרתו 10 מות חבלי אפפוגי ומצרי Ps. 116, 3.
Dent. 7, 8. ה׳ מאהבת כי ומשמרו

: T  ■
טוב ושכל חן ומצא Prov. 3, 4.

Dent. 32, 32. גפנם סדום מגפן כי ומשךמת בעיניו טהור דור ומצאתו Prov. 30, 12.
1 S. 9, 16. אליך אשלח מחר כעת ימשחתו ומצל משיזב ומצל Dan. 6, 28.

1 S. 30, 19. הקטן מן להם נעדר ולא ומשלל
T T •

' יזהרו והמשכילים ומצדיקי Dan. 12, 3.
2 S. 8, 12. דשמואל • וממואב מארם ומשלל 20 כבקר תעפה חלד יקום ומצהרים

־  • T: T •
Job 11, 17.

1 Reg. 1, 34. הכהן צדוק שם אתו ומשח
T ־י

' חמשיה לקח אחיו ומקצר׳ Gen, 47, 2.
Jer. 4, 7. מסבכו אריה עלה ומשחית אתו תאכלו וככה ומקלכ.ם Ex. 12, 11.

Jer. 4, 15. מדן מגיד קול כי ומשמיע רשמו׳ • מאיבי ומוציאי ומקמי 2 S. 22, 49.
Ez. 44, 11. תני׳ ‘משרתי׳ במקדשי והיו ומשרתים

: T : ׳
בהבנתו והבית ומקבות 1 Reg. 6, 7.

דפס׳ 25 מיתרי וכל שדד אחלי ומקים Jer. 10, 20.
Zach. 3, 9. נתתי אשר האבן הנה כי ומשתי החמתים בין עשיתם ומקור Jes. 22, 11.
P8. 28, 7. לבי בטח בו ומגני עזי ה׳ ומשירי אחרית מראשית מגיד ומקדם Jes. 46, 10.
Ps. 51, 9. באזוב תחטאני ומשלג , ישאל בעצו עמי ומקלו Hos. 4, 12.

Prov. 6, 18. שקר עד כזבים יפיח ומשלח אריה מפי הושיעני ומקרני Ps. 22, 22.
Prov. 3, 25. פתאם מפחד תירא אל ומשאת 30 ארץ יירשו מברכיו כי ומקלליו Ps. 37, 22.
Job 24, 22. בכחו אבירים ומשך 1 בעדו שכת אתה הלא ומקנהו Job 1, 10.
Ruth 4, 10. המואביה רות את וגם ומשער מפחד אדם אשרי ומקשה Prov. 28, 14.

Neh. 10, 32. המביאים הארץ ועמי ומשא(ג
T “ i ה׳ פחד יהי ועתה ומקר 2 Chr. 19, 7.

Gen. 34, 12. מהר מאד עלי הרבו ומתן המקום שם ויקרא ומריבה Ex. 17, 7.
Deut. 33, 13. מברכת אמר וליוסף ומתהום 05 בו אדבר פה אל פה

T ■ :

פת' ומראה Num. 12, 8.
Jos. 12, 3. ים עד והערבה ומתימן קרם הררי ומראש Deut. 33, 15.

Zach. 6, 12. לאמר אליו ואמרת ומתחתיו j ואכזיב וקעילה ומראשה Jos. 15, 44.
1) Zuaatz
2) Zusatz

von derselben Hand, 
vou anderev Hand. 1 אשר המראה וכמראה ומךאות Ez. 43, 3.
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Nah. 2, 3. יעקב גאון את ה׳ שב כי כגאון 1 ומפז מזהב הגהמי־ים ומתוקים Ps. 19, 11.

Ps. 128, 3. פריה כגסז אשתך כגפן צרות הראיתני אשר ומתהמות Ps. 71, 20.
2 Reg. 3, 22. והשמש בבקר וישכימו כרם

T ~ אשר הגבר אשרי ומתוו־תף Ps. 94, 12.
Ez. 47, 10. דוגים עליו יעמדו והיה ת ת כ חשך אל מאור יהדפהו ומתבל Job 18, 18.
Jes, 10, 9. ד׳בפס׳ כלנו♦ ככרכמיש הלא כדמשק 5 בהם נחו אשר כימים ומתנות Est. 9, 22.

Jes. 29, 11. 
Jes. 5, 17. 

Dan. 1, 19. 
2 Reg. 17,15. 

Jer. 36, 32.

 הכל חזות לכם ותהי
 כדברם כבשים ורעו
 מכלם נמצא ולא

 חקיו את וימאסו
מגלה לקח וירמיהו

כלברי
כדברם

T : T :
: T • ..כדניאל

כהם
כהמה

T ** T
W

 והשגל המלך לי ויאמר

.19 1

ומתי
T ■־ Neh. 2, 6.

Ez. 18, 14. 
Ez. 26, 3. 
Jes. 33, 1. 

2 Chr. 22, 8.

 וירא בן הוליד. והנה
 צר עליך הנני
 לא ואתה שודד הוי

יהוא כהשפט ויהי

כד׳ז
כהעלות
כהתימף
; • T ..כהשפט

ב ״ ף וחד חד מן א ״ וסי׳ רכו׳ ולי׳ תיבות׳ בריש כ

Ein alphabetisches Verzeichniss von ein Mai vorkommen- 
den Wurteru, die mit Kaf anfangen.

Ps. 68, 3. תנדף עשן ןכהנדף 15 לתמר יהודה ויאמר כאחיו Gen. 38, 11.
Ps. 68, 3. בפסוק ב׳ י דונג |כהמס כגנת נטיו כנחלים כאהלים Num. 24, 6.

Dan. 8, 23. מלכותם ובאחרית : T •*כהתם יהושע כאמר ויהי כאמר .Jos. 6, 8.
2 Chr. 20, 37. דורוהו בן אליעזר ויתנבא כהתחבךף הצבא חלוצי אלף כארבעים .Jos. 4, 13.

Ez. 23, 31. הלכת אחותך בדרך כוסה
T

העם את געל וירא כאנשים Jnd. 9, 36.
Am. 9, 7. כשיים כבני הלא יים0 20 העם כל גם ויכרתו כאלף Jud. 9, 49.
Ps. 11, 6. רשעים על ימטר כוסם

T לאכול לאנשים ויצקו כאכלם 2 Reg. 4, 40.
Ps. 23, 5. שלחן לפני תערך כוסי בארו׳ נקמתי את ונתתי כאפי Ez. 25, 14.

Gen. 45, 23. כזאת שלח ולאביו כזאת ה׳ אדני נאם אני חי לכן 'כאפף Ez. 35, 11.
Dan. 12, 3. יזהרו והמשכילים כיהר לך עוד אלי ה׳ ויאמר כאהבת Hos. .3, 1.

Gen. 21, 23. לי השבעה ועתה כחסד !25 מצאתי במדבר כענבים כאהבם Hos. 9, 10.
Gen. 41, 12. עברי נער אתנו ושם I 'בחלמי כצמר שלג הנתן כאפר Ps. 147, 16.

Ex. 11, 4. אמר כה משה ויאמר כחצת ן כאפלה רשעים דרך כאפלה
T ״• - :  T

Prov. 4, 19.
1 Reg. 12, 32. חג ירבעם ויעש חג ^ סוחר כאניות היתה ת ו י ^ Prov. 31, 14.
1 Reg. 20, 25. חיל לך תמנה ואתה כחיל ! 1

11 ברד ישבה איכה כאלמנה Thr. 1, 1.
Ez. 16, 51. חטאתיך כחצי ושמרון כחצי ! 30 כת׳ כן .אליו באמרם ויהי *באמרם

T : T :
Est. 3, 4.

Ez. 26, 20. בור יורדי את והורדתיך כחרבות ונאוה אני שחורה כאהלי Cant. 1, 5.
Jer. 23, 12. להם דרכם יהיה לכן כחלקלקיות עבד אל כבאי ועתה כבאי Gen. 44, 30.
Job 20, 18. יבלע ולא יגע משיב כחי^ אל ידך השב ויאמר כבשרו Ex. 4, 7.
Ez. 39, 24. עשיתי וכפשעיהם כטמאתם

T  T : • : 1 אם כי כל אין ולרש כבת 2 S. 12, 3.
2 Chr. 30,19. לדרוש הכין לבבו כל ״ T ;כטהרת ז ד

35! אחיהו אל אמר וה׳ כבאה 1 Reg. 14, 6.
Gen. 27, 23. ידיו היו כי הכירו ולא כידי יקום ומצהרים כבקר Job. 11, 17.

2 S. 7, 23. דשמו׳ • כישראל כעמך ומי כישראל ^
*״ T : ׳ : י . ידרשון יום יום ואותי כגוי Jes. 68, 2.

P8. 37, 20. יאבדו רשעים כי כיקר י יצא כגבור ה׳ תבור Jes. 42, 13.
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Hos. 9, 1. גיל אל ישר׳ תשמח אל כעמים 1 I כתרצה רעיתי את יפה כירושלם
•T  T  •

Cant. 6, 4.

Hos. 9, 11. יתעופף כעוף אפרים כעוף אפיקי על כיונים עיניו כיונים Cant. 5, 12.
Ruth 1, 4. נשים להם וישאו כעשר כלנו ככרכמיש הלא ככרכמיש Jes. 10, 9.

Dan. 9, 21. בתפלה מדבר אני ועוד כעת ואיננו מעט רמו ככל Job 24, 24.

2 Chr. 13, 9. כהני את הדחתם הלא כעמי 5 בפלגת׳ כהניא והקימו כקתב Esra 6, 18.

Gen. 44,18. יהודה אליו ויגש ה ע ר ^ נבל האיש ושם כלבו'
• • T

1 S. 25, 3.

Jud. 15, 14. ופלשתים לחי עד בא הוא כפשתים באזני וקראת הלוך כלולתיך Jer. 2, 2.

Jes. 2, 6. בית עמך נטשתה כי כפלשתים רעים לכם ונתתי כלבי Jer. 3, 15.

Hos. 4, 16. סררה כפרה כי כפרה לכם יהי׳ השיר כליל Jes. 30, 29.

Job 33, 6. לאל כפיך אני הן 1 0 יין לה׳ יסכו לא כלחם Hos. 9, 4.

Ex. 9, 29. כצאתי משה אליו ויאמר כצאתי וראו כלנה עברו ה ^נ Am. 6, 2.

Prov. 26, 8. במרגמה אבן כצרור שתיתם כאשר כי כלוא Ob. 1, 16.

Deut. 20, 2. אל כקרבכם והיה כקךבכם אכלתי כלחם אפר כי כלחם Ps. 102, 10.

Jer. 5, 16. פתוח כקבר אשפתו כקבר עוד נביא קם ולא כמשה Deut. 34, 10.

Ps. 62, 4. איש על תהותתו אנה עד כקיר 15 ככה תעשו אשר T . י -כמספר
Num. 15, 12.

Lev. 9, 15. העם קרבן את ויקרב כראשון בפסו׳ ב׳ לאחד♦ תעשו כמספרם
T  T : • :

Nuiu. 15, 12.

2 S. 3, 39. ומשוח רך היום ואנכי כרעתו רפ׳ עקב׳ אישישר׳י ויהפך כמלחמה
T  T  : • ~

Jud. 20, 39.

Jer. 18, 17. לפני אפיצם קדים כרוח כל את הכה כמלכו ויהי כמלכו 1 Reg. 15, 29.

Ez. 31, 11. גוים אל ביד ואתנהו כרשעו שתים אליהו ויקח כמספר 1 Reg. 18, 31.

Hos. 4, 7. לי חטאו כן כרבם 2 0 ובתי ירושלם בתי והיו כמקום Jer. 19, 13.

Hos. 10, 4. שוא אלות דברים דברו כראש הסום מגפת תהי׳ וכן כמגפה
T  -----------

Zach. 14, 15.

Est. 1, 8. אנס אין כדת והשתיה כרצון על יהיה ההוא ביום כמזרקים Zach. 14, 20.

Gen. 26, 18. ויחפר יצחק וישב ת מ ^ כמרו קללה וילבש כמדו Ps. 109, 18.

1 S. 25, 25. לבו אל אדני ישים נא אל כשמו מצולה כסיר ירתיח כמרקחה
T  *T : V -

Job 41, 23.

2 Reg. 17, 4. בהושע אשור מלך וימצא כשנה ;25 עמי את תלוה כסף אם כנישה Ex. 22, 24.

Ez. 33, 32. עגבים כשיר להם והנך כשיר 1 תלד נקבה ואם כנדתה
T  T  • :

Lev. 12, 5.

Jer. 20, 6. הזה הבית את ונתתי כשלר,(! ' תהיה כי כהן ובת כנעוריה
T V  : *

Lev. 22, 13.

Jes. 58, 1. תחשך אל בגרון קרא כשופר
T ־

ושכני תבל ישבי כל כנשא Jes. 18, 3.

Ps. 48, 11. תהלתך כן אלהים כשמף קיר כעורים נגששה כנשף Jes. 59, 10.

Dan. 4, 16. שמה די דניאל אדין כשעה
T  T  :

30 ה׳ אל לבם צעק כנחל Thr. 2, 18.
Est. 1, 2. ההם בימים ןשבת יהי׳ בשנה שנה כשכיר Lev. 25, 53.

Koh. 10, 5. תחת ראיתי רעה יש כשגגה בצאתו השדה והיה כשלה Lev. 27, 21*

Jer. 19, 12. הזה למקום אעשה כן כתפת כשמח ה׳ אדני אמר כה כשמח Ez. 35, 14.

Jer. 46, 18. המלך נאם אני חי כתבור ישראל בית לנחלת כשמחתף Ez. 35, 15.

Jes. 47, 9. אלה שתי לך ותבאנה כתמם 35 השמים צבא כל ונמקו כספר Jes. 34, 4.

Jes 40, 23. לאין רוזנים הנותן כתהו מצולה כסיר ירתיח כסיר Job 41, 23.

Ps. 92, 13. יפרח כתמר צדיק כתמר
T  T  “

ואליהו כעברם ויהי קעקרם
כערכי'

2 Reg, 2, 9.
2 Reg. 23, 35.

Zusatz ו1 voa derselben Hand. i נתן והזהב והכסף

5״
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Job 21, 12. 
Cant. 6, 4.

?תף
כתרצה

 וכנור כתף ישאו
רעיתי את יפה

 לאלהים נפשי צמאה
 זר אל בך יהיה לא

 השמים לאל הודו
 לשדרים אהלים ישליו
מםפר לאין ארזים ועצי

.20

ב ״ א' תיבות׳ תרתין מן וחד חד מן א  ולי׳ בריש ל
דסמיך

Ein alphabetisclies Verzeiehniss von eiu Mai vor- 
komraenden Wbrterpaaren, deren erstes Wort rait vor- 

gesetztem Lamed anfangt.

ולזרעך לך ונתתי עולם לאחות  Gen. 17,8. 
ה׳ צוה אשר הדבר זה באהלו לאשר  ex. 16,16.

T; T ; V “

ישבע אשר מכל או הוא לאשר  Lev. 5,24. 
עמו נשאים ועשרה י^ראל לאלפי  Jos. 22,14. 
ישבון חרב ופליטי מצרים לארץ  Jer. 44,28. 
אלילים ארצו ותמלא ו5עע לאשר  Jes. 2,8.

חי לאל  Ps• 42, 3.
נכר לאל  ps• 81, !0.

T •• *• :

השמים לאל  ps• !36,26.
• T  T : “־

הביא לאשר  Job 12,6.
מספר לאין 1  chr. 22,4. 

לראשי השערים מחלקות לאלה  ! chr. 26,12. 
ארכם הכרובים וכנפי חמש לאמות 2  chr. 3,11.

T ״״ ״־ : 

והעם אסא וירדפם להם לאין 2  chr. 14,12.
V T : •י ״

חגלה כית הגבול ועלה הערבה לבית  J0S. 15, 6.
T T - :  T •* :

מאתמול יודעו כל ויהי קיש לבן  ! s. 10,11. 
עדר מגדל ואתה ירושלים לבת  Micha 4, 8.

• T T : “  :

תראינה ועיגיכם ישראל לגבול  Mai. 1,5.
חיל לגבורי 2  chr. •26,12.

. T  •• • :

רע לדבר  ps. 141,4.
T T T :

הזה להעם 2  chr. 10,7.
V“  T T :

איש לו  Micha 2, 11.
אלהינו אתה הלא אברהם לזרע 2  chr. 20,7.

T T : V- ־־ :

בעשרים החומה ותשלם הצנים לחמשים  ^eh. 6, !5. 
השלישי ליום נבנים והיו השלישי ליום

10

15

פנים לחם . .ך ״ ״

לנו לטוב
T :

 הארץ לישבי
 משה ללמין
 מועד ליום
השבת ליום

 השלחן על ונתת
 את לעשות ה׳ ויצונו
 ברית תכרתו לא ואתם
 משה לימין מוליך

 מועד ליום תעשו מה
השבת ליום שיר מזמור

20

26

301

 ראשי מספר כל
 רע לדבר לבי תט אל

 דד״ה לאמרי אליו וידברו
35כזב ושקר רוח הלך

אסא דברי ויתר וישראל ליהודה
• T : • : T •״

לדשנו סירתיו ועשית כליו לכל
T *• T  :

 מחצית לגלגלת בקע העבר לכל
בן כל ה׳ אדני אמר כה לכל־בז

 במקום יתד ותקעתיו כבוד לכסא
 איביך לכל ידך תמצא איביף לכל
 למו תשחק ה׳ ואתה גוים(! לכל
לזכרים התיחשם מלבד הבא לכל

T -  T :

 והגבורה הגדלה ה׳ לך לראש לכל
לבני יאשיהו וירם הנמצא לכל

T : • “  T :

 ולעולת התמיד ומנחת המערכת ללחם
 סביב יחנו והלוים העלת למשכן

טהור איש ואסף נדה למי
עמיו אל אהרן יאסף מריבה למי

 חלילה לאנשיו ויאמר ה׳ למשיח
 •דמל׳ למרחוק שמעת הלא קדם למימי
 על שלוחים תתני לכן ישראל למלכי
 בטעם אמר בלשאצר דהבא למאני
את אלהים ה׳ וייצר חיה לנפיש
 תבונה ואין חכמה אין ה׳ לנגד
עברי נער אתנו ושם הטבחים לשר

• T ------ -  :

 קדוש לעם לו ה׳ יקימך קדוש לעם
 חסדו לעולם כי בתכונה השמים לעשה

עשה כאשר לפר ועשה החטאת לפר
T------ ־־ :

העם את משה וישמע אהלו לפתח
T: T -  V :

 ה׳ נתן והזהב והכסף נכד, לפרעה
 תנינ׳ ♦ מעון לצור לי היה מעון לצור
 שמוע אם ויאמר ,יף1אל ה׳ לקול

 עז או כשב או שור אשה לקךבן
 תכתב אהרן שם ואת בית לראש
 לעולם כי המים על הארץ לרוקע

שמך תורק שמן טובים שמניף לריח
von derselben Hand.

Ex. 25, 30. 
Dent. 6, 24.

Jud. 2, 2. 
Jes. 63, 12. 

Hos. 9, 5. 
Ps. 92, 1. 

2 Chr. 16,11. 
Ex. 27, 3. 

Ex. 38, 26.
Ez. 44, 9. 

Jes. 23 ,22־. 
Ps. 21, 9. 
Ps. 59, 9. 

2Chr.31, 16.
1 Chr. 29,11. 
•2CI1r.35, 7. 
Neh. 10, 34. 
Num. 1, 53. 
Nam. 19, 9.

Xum. 20,24.
1 S. 24, 6.

2 Reg. 19,25. 
Micha 1, 14.

Dan. 5, 2. 
Gen. 2, 7. 

Prov. 21, 30. 
Gen. 41, 12. 
Deut. 28, 9. 

Ps. 136, 5. 
Lev. 4, 20. 

Num. 11, 10.
2 Keg. 23,35. 

Ps. 71, 3. 
Ex. 15, 26. 

Lev. 22, 27. 
Num. 17, 18. 

P8. 136, 6. 
Cant. 1, 3.

1) Zusatz

http://2chr.31.16
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1 ידיעאל בגי אלה כל האבות לראשי 1  chr. 7,11.
לרוח♦ והייתי אצא ויאמר שקר ג׳רוח 2  chr. 18,21.

דד״ה
מחצית לגלגלת בקע מאות לשש  ex. 38,26.

5 תהיה לשממה מצרים תהיה לשממה  Jô i 4,19.
יושבת לטוב חלה כי ירושלים לשער  Micha 1, !2.

בחדש♦ ירושלם ויקבצו חמש לשנת 2  chr. 15,10.
דד״ה

באים ימים הנה לכן • שממה לתל  Jer• 49,2.
10 ישראל בני את משה ויצו המטות לתשעת  Num 34,14.

21.

ב ״ ץ וחד חד מן א מ וסימניהון ולי׳ ק
I
Eiu alphabetisclies Verzeichniss vou Wortern, die nur 
jein Mai mit Kamez (sonst mit dem eatsprechenden 

kurzen Vocal) vorkommen.

 .oeu. 11,11 ארפכשד
.Num. 12,6 אתודע

T “  : Y

 .iReg. 11,13 אקרע
.Reg. 18,12 אדע 1

T ״• 

 .Jer. 20, 8 אזעק
.Jes. 33,10 ארומם

T “

 .Jes. 47, 3 אר!ח
.Zach. 7, 13 אשמע

T  : V

.ps. 40,11 אמרתי
‘ ; T  T

 .Koh. 3, 20 אין
.Esra 1, 9 אלף
̂-e בסף . 12,22.

.Ex. 28, 42 בר
T

1.3,29 בגיא נ06מ .
: T ־ 

•s. 1,1 בצקלג 2
.Jer. 6, 5 בלילה
״•J בארז

^ במשיחי

i אחרי שם ויחי
I דברי נא שמעו ויאמר

I הממלכה כל את רק
j מאתך אלך אני והיה

 אזעק אדבר מדי כי
 ה' יאמר אקום עתה
 תראה גם עדותך תגל
 שמעו ולא קרא כאשר ויהי

 כםיתי לא צדקתך
 האדם בני מקרה כי

 אגרטלי מספרם ואלה
 רפס׳ תניג׳ .אגדת ולקחתם

 בד מכנסי להם ועשה
 מול בגיא ונשב
 שאול מות אחרי ויהי

 בלילה ונעלה קומו
 בית לי אבנה האמר

רר״ה י במשיחי תגעו אל

בכליתיו!
T : ׳ :

גזר
V T

גבר
V T

גאל
T  .

געש
“  T

דרש
T  T

הוחל
T

הורי
T

הטל
T ־־

 הפסח
i )2הרג 

^;,ביי
T ־־ ן

I •ך• ׳־היין 1

שו:  התקד
 ויישן !15
ייבעט '

ימר
T T

ואשמע
T  : V T

ואפת
T VT j I

2ן וחי ן0

I ף ג ^ י '
ויכל

• T ־

וישמע
T ; •“

חושי
T

חלוני
T “

חי
 חיי

הליז

 יאמץ 1̂'-
 |ילר

 יטךף
יגח

T  •

ישכב
:יסך30

ילבש

הביא
 רמל׳ ‘ גזר את שלמה ויבן

 גבר משפט להטות
 אגלה אמרתי ואני
 אביאל געש מנחלי חורי

 ד״ה י דרש אביו לאלהי כי
 בן ילד הוא גם ולשת
 גברו אביך ברכת

 השלו ותעל בערב ויהי
 הפסח את ישראל בגי ויעשו
 המשפחה כל קמה והנה
 המלקוח ויהי

 היין בית אל הביאני
 דד״ה י הכהנים בצאת ויהי

 שבע והנה שנית ויחלם
 ויבעט ישרון וישמן

 ומשובותיך רעתך תיסרך
 כן לוא ואשמע הקשבתי

 ואפת ה׳ פתיתני
 אשר חיה נפש כל והיה
 השרפים מן אחד אלי

 ויכל מלאך אל וישר
 ה׳ יראי נדברו אז

 באשר חושי בן בענא
 בית לי אבנה האמר

 חי אדם יתאונן מה
 חיי בבור צמתו

 קרמ׳ חלץ. את הליד ועזריה
רפס׳

 גיים שני לה ה׳ ויאמר
 בנים שני ילד וליוסף
 יטרף זאב בנימין

 יגח בת או יגח בן או
 לבדה כסותה הוא כי
 ייסך לא אדם בשר על

ילבש קדש בד כתנת

Thr. 3, 13. 
1 Reg. 9, 17. 

Thr. 3, 35. 
Ruth 4, 4.

1 Chr. 11, 32.
2 Chr. 17, 4. 

Gfen. 4, 26.
Gen. 49, 26. 
Ex. 16, 13. 
Num. 9, 2. 
2 S. 14, 7. 

Num. 31, 32.
Cant. 2, 4. 

2 Chr. 5, 11.
Gen. 41, 5. 

Deut. 32, 15. 
Jer. 2, 19. 
Jer. 8, 6. 

Jer. 20, 7. 
Ez. 47, 9. 
Jes. 6, 6. 

Hos. 12, 5. 
Mai. 3, 16.

1 Reg. 4, 16. 
Jer. 22, 14. 
Thr. 3, 39. 
Thr. 3, 53.

I Chr. 2, 39.

Gen. 25, 23. 
Gen. 41, 50. 
Gen. 49, 27. 
Ex. 21, 31. 
Ex. 22, 26. 
Ex. 30, 32. 
Lev. 16, 4.

1) Zusatz von anderer Hand.
2) Zusatz von derselben Hand.
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Dan. 11, 4. מלכוחו תשבר ובעמדו משל
T  T

1 תני׳ .ישראל מבית איש איש ישחט Lev. 17, 3.
2 Chr. 36,13. נבוכדנאצר במלך וגם ■ מרד

T  T
רפס׳

T  : •

Gen. 42, 38. בני ירד לא ויאמר נשאר
T  : *

j ובשרו יכבס לא ואם ירחץ Lev. 17, 16.
Gen. 49, 29. ויאמר אותם ויצו נאסף מאחיו הגדול והכהן יפרע Lev. 21, 10.

Ex. 5, 11. לכם קחו לכי אתם נגרע
T  : • 5 ומשמר׳ משמרתך ושמרו יר,רבו Num. 18, 3.

Lev. 25, 20. נאכל מה תאמרו וכי נזרע i בשנה פעמים שלש יבחר Dent. 16, 16.
Jud. 6, 27. נפל כרע רגליה בין נפל ילד ולא דגר קרא ד ל Jer. 17, 11.

Ez. 33, 6. החרב את יראה כי והצפה י T : ׳נלקח
על שתול כעץ והיה ידאג Jer. 17, 8.

Jes. 32, 14. המון נטש ארמון כי נטש יזעק למואב לבי יזעק Jes. 15, 5.
Zach. 13, 1. מקור יהיה ההוא ביום נפתח

T  ; • 10 אפתח אותך ובדברי ^חדל Ez. 3, 27.
Ruth 2, 13. בעיניך חן אמצא ותאמר נחמתני היום הגיע העת בא ישמח Ez. 7, 12.

Ps. 16, 6. בנעימים לי נפלו חבלים Tנחלת  — ונשיא יתאבל המלך T ־ : •יתאבל
Ez. 7, 27.

Job 1, 21. יצתי ערם ויאמר נתן
T  T י

האריה יהגה כאשר יחת Jes. 31, 4.
Koh. 2, 16. עם לחכם זכרון אין כי נשכח

T  : • נוה בדר בצורה עיר כי ורבץ Jes. 27, 10.
Geu. 11, 29. להם ונחור אברם ויקה שרי

T  T
15 אפו חמה עליו וישפך ירע

T T
Jes. 42, 25.

Dan. 3, 10. טעם שמת מלכא אנתה שמת גם ה׳ אמר כה כי ליןח Jes. 49, 25.
Jes. 58, 2. יררשון יום יום ואותי עזב תפרצי ושמאול ימין כי יירש Jes. 54, 3.

׳ ליצסקדמ׳דפס אתם מה וגם עלי לא עליך יוצר כלי כל ח ^ Jes. 54, 17.
1 Cbr. 25, 31. ועשרים לארבעה עזר נגרש כים והרשעים יוכל Jes. 57, 20.

Ruth 4, 18. פרץ תולדות ואלה ח .? 20 ישאל בעצו עמי ישאל
T  : •

Hos. 4, 12.
Lev. 13, 37. הנתק עמד בעיניו ואם י^ח־ אליהם תנבא ואתה ישאג Jer. 25, 30.
Ez. 16, 47. הלכת בדרכיהן ולא ר!ט יתקלס במלכים והוא יתקלס

T׳“ : ־
Hab. 1, 10.

Jes. 7, 16. הנער ידע בטרם כי לויז לאמר אליו ואמרת יצמח
T  : •

Zach. 6, 12.
Gen. 31, 18. מקנהו כל את וינהג רכש יראה עליהם וה׳ ̂קע ית Zach. 9, 14.

Dent. 28, 65. תרגיע לא ההם ובגוים רגז 25 בבקר והיה הלילה ליני ל ^ Ruth 3, 13.
1 S. 3, 9. לשמואל עלי ויאמר שכב

T  :
זרעך את בבקר'זרע יכשר

T  ; •
Koh. 11, 6.

Lev. 6, 18. תמים איל והביא 1ןשגג(
T  T  I ידעך רשעים נר כמה ילעך Job 21, 17.

1 S. 7, 17. הרמתה ותשבתו <שפט כמוני האיש ואמרה יברח
T  : •

Nell. 6, 11.
Am. 3, 8. יירא לא מי שאג אריה ['שאג דמל׳ .המלך בן את ויוצא כף 2 Reg. 11,12.

Jer. 10, 20. מיתרי וכל שדד אהלי 30 כפים אל לבבנו נשא כפ_ים Thr. 3, 41.
Ob. 1, 1. אמר כו; עובדיה חזון שלח דד״ה י ארץ אתן לך לאמר קנעז 1 Chr. 16,18.

Thr. 3, 16. הכפישני שני בחצץ ויגרם 1שני( הנה גם ואמרתם לפני
T  T  :

Gen, 32, 20.

באפר חרבי ברק שנותי אם לצרי
T  T  :

Deut. 32, 41.
2 Chr. 36, 21. ירמיהו בפי ה׳ דבר למלאות שבתה לגל מעיר שמת כי לגל Jes. 25, 2.

Ex. 34, 19. מקנה וכל לי רחם פטר כל תוכר 135 את למרדכי ויגידו למרדכי Est. 4, 12.

Lev. 12, 4. ושלשת יום ושלשים תגע
T  *

שמעון אל יעקב ויאמר מספר Gen. 34, 30.

Lev. 18, 14. אביך אחי ערות תקרב מברכת אמר וליוסף מטל Deut. 33,13.

Num. 13, 2. ויתרו אנשים לר שלח תשלחו
T  : •

והשמיעו בגוים הגירו ררף9 Jer. 50, 2.

1) Z u8al/ von d eiselbcn Hand.
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1 S. 24, 14. משל יאמר כאשר משל 1 אהרן אל ה׳ ויאמר תנחל
T  : • Num. 18, 20.

1 S. 28, 21. שאול אל האשה ותבא נבהל תירא אלהיך ה׳ את תךבק Dent. 10, 20.
2 S. 21, 12. רשמו׳ .את ויקח דוד וילך שז אם כי כל אין ולרש תשכב(^

T  : • 2 S. 12, 3.
1 Eeg. 1, 15. המלך אל שבע בת ותבא משרת אני עמך כי תירא אל תשיתע

T : י
Jes. 41, 10.

1 Reg. 3, 6. אתה שלמה ויאמר ובישרת 5 חדשה עשת הנני תצמח
T  : *

Jes. 43, 19.

1 Keg. 7, 16. עשה כתרות ושתי מצק מארץ אלהיך ה׳ ואנכי תדע
T  ••

Hos. 13, 4.

1 Reg. 13, 6. איש אל ויאמר המלך ויען חל־ גוים עליך נאספו רעתה תוזנף Micha 4, 11.

Jer. 51, 27. תקעו בארץ נס שאר אררט תשבע ולא תאכל אתה תשבע
T  r ' Micha 6, 14.

Ez. 26, 10. יכסך סוסיו משפעת פרש ואין תפרח לא תאנה כי תפרח
T : ־

Hab. 3, 17.

Ez. 39, 7. אודיע קדשי שם ואת אחל 10 לבבם המלכים ושניהם תצלח
T  ; * Dan. 11, 27.

Jes. 10, 9. בלגו ככרכמיש הלא כארפד צריהם ביד ותתנם תשמע
T  : • Neh. 9, 27.

Jes. 19, 7. בפס׳ ב׳ »יאור על ערות נדף ♦ יבש . תמנו לא כי ה׳ חסדי T :תמנו
Thr. 3, 22.

Jes. 25, 12. בפס׳ ב׳ השחי חמותיך משגב ומבצרי j
Jes. 28, 28. בפס׳ ב' י לא כי יודק לחם והמם*גלגל i

—
Jes. 32, 19. ובשפלה היער ברדת וברד 15

Ob. I, 20. הזה החל וגלת החל■ 22.
Ps. 39, 4. בהגיגי בקרבי לבי חם i

Ps. 109, 22. אנכי ואביון עני כי חלל i וחלופם
Ps. 61, 8. אלהים לפני עולם ישב מן ]

i
ח וחד חד מן מלין ת וסימניהון ולי׳ פ נ׳ מן שטה

Prov. 23, 15. ישמח לבך חכם אם בני חכם
T ־־

'20'i Eine Reihenfolgo von 50 Wortern, dio, uingekehrt vom
Prov. 28, 11. עשיר איש בעיניו חכם ודל i !

11 e i 11 M a i  mit P a t h  a c 1־ V orleen , 11 u ׳ vorkommen.
Thr. 1, 12. עברי כל אליכם לוא עולל i

Est. 1, 5. האלה הימים ובמלואת בית! 1 צחק שדה ותאמר יצחק Gen. 21, 6.
Est. 1, 6. ותכלת כרפס חור ודר אדני נא הנה ויאמר אדני Gen. 19, 2.

Dan. 1, 12. ימים עבדיך את נא נס 25
1

את וירא עיניו את וישא חנז Gen. 33, 5.
Dan. 2, 12. מלכא דנה קבל כל בנם 1 לאליפז פילגש היתה ותמנע Gen. 36, 12.
Dan. 4, 1. שלה נבוכדנצר אנה ורענז ועשה גר אתך יגור וכי כאזרח Ex. 12, 48.

Neh. 13, 11. הסגנים את ואדיבה נעזב הנה משה אל ה׳ ויאמר בעב Ex. 19, 9.
Job 18, 4. הלמענך באפו נפשו טרף תעזב

•• T ־
כלו עשן סיני והר עשן Ex. 19, 18.

Neh. 10, 35. על הפלנו והגרלות לבער :30 לב חכמת אשה וכל חכמת Ex. 35, 25.
1 Chr. .3, 21. וישע׳ פלטיה חנניה ובן א.^ן קדש יאכל לא זר וכל תושב Lev. 22, 10.

תרועה שופר והעברת שופר Lev. 25, 9.
מלחמה תבאו וכי הצר Num. 10, 9.

שבטי מבני לאחר והיו ומגרל Num. 36, 3.
35 הנך משה אל ה׳ ויאמר Deut. 31, 16.

ה׳ צוה כאשר נחלתם בגורל Jos. 14, 2.
1 אפרתי איש בן ודוד באנשים 1 S. 17, 12.

פלשתים שרי רצאר שכל 1 S. 18, 30.
1) Zasfttz von derselben  Hand.
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Gen. 2, 14. השלישי הנהר ושם חדיול 23.Dan. 10, 4. וארבעה עשרים וביום חדקל
Jes. 44, 18. כי יבינו ולא ירעו לא טח ץ וחד פתח מ וליין דלוג ה ב ״ חד וחד חד מן א

Lev. 14, 42. אחרות אבנים ולקחו וטח
T  : ! וסימניהון

Gen. 41, 40. ביתי על תהיה אתה ישק 5r *r . Em unvollstandig- alphabetisches Verzeichni.<j« von war
Prov. 24, 2G. משיב ישק שפתים י T •ישק t >r11, rtie nur cm Mai mit Fathach und ein Mnl

Ps. 35, 1. יריבי את ה׳ ריבה לרור יריבי K a Inez vorkommen.
Jer. 18, 19. אלי ה׳ הקשיבה יריבי

T  * ;
2 S. 17, 16. מהרה שלחו ועתה נבלע ! אחאב כשמע ויהי .Reg. 21, 27 אט 1
Job 37, 20. אדבר כי לו היספר I יבלע רגלי אהזה באשרו .Job 23, 11 אט
Hos. 14, 4. על יושיענו לא אשור נרוחם ! ’ אליו התחברות ומן .D̂an. 11,23 במעט

Prov. 28, 13. יצליח לא פשעיו מכסה ירחם ; הגער אל יהונתן ויאמר .s. 14,6 ! במעט
Deut. 19, 6. הדם גאל ירדף פן נסם י אוכל לא הגאל ויאמר .Ruth 4, 6 גאל
Koli. 4, 11. שנים ישכבו אם גם יחם אגלה אמרתי ואני .Ruth 4, 4 גאל
Jes. 13, 20. ולא לנצח תשב לא ׳ל5 1(־• המזבח מדות ואלה .Ez. 43, 13 גב
Job 31, 26. כי אור אראה אם i יהל גב לך ותבני .Ez. 16, 24 גב
Am. 5, 26. סכות את ונשאתם כב13[ וחכמיה גבל זקני .Ez• 27,9 גבל

Num. 24, 17. עתה ולא אראנו כוכב ; ועמלק ועמון .Ps. 83,8 גבל
Ex. 5, 13. אצים והגגשים 'בל; הגוים כל ובואו עשו .J«e14,11 הנחת

Ps. 72, 20. ישי P דוד תפלות כלו '20 לבבה רם וכדי .Dau. 5,20 הנחת
Num. 24, 6. כגנת גטיו כנחלים כארזים הגדול הצבא שר ועם .Ean. 8,11 הורם
Cant. 5, 15. שש עמודי שוקיו כארזים : הזה את וקדשת הורם 29,27.

T

1 Chr. 12, 8. דויד אל נבדלו הגדי ומן למצד לשלח בו וימרד .Ez• 17, 15 היצלח
1 Chr. 12, 17. בגימן בני מן ויצאו למצד י׳

T : ־־ ,
י לאכלה נתן לאש הנה .Ez. 15,4 היצלח

T  ; ■

Ez. 12, 12. בתוכם אשר והנשיא לעין 25 בחשך ימיו כל גם .Ruh. 5,16 וכעס
Num. 34, 11. משפם הגבל וירד לעיז ' וכעס יראה רשע .ps• !12,10 וכעס

Jes. 10, 30. גלים בת קולך צהלי לחדש אחד מיום .Es?a 3,6 והיכל
Jud. 18, 7. האנשים חמשת וילכו ה לנש רעי לכורש האמר .Jes. 44, 28■ והיכל
Nah. 2, 9. מים כברכת ונינוה מפנה אחי מיד נא הצילני .Ge!!. 32,12 ןהכני
Ez. 9, 2. אנשים ששה והנה מפנה 30 אתי להלחם יוכל אם .s. 17,9 ! והכני

Jes. 61, 3. לתת ציון לאבלי לשום מטע ההר׳ צאן את וארעה ולאחד !1,7.
Ez. 34, 29. מטע להם והקמתי ע ^ שנים ישכבו אם גם .kol 4,11 ולאחד

T  V ;

2 Reg. 3, 4. נקר היה מואב מלך ומיצע ' עלי יתוב מנדעי זמנא בה .Dan. 4, 33 וליקר

1 Chr. 2, 42. ירחמאל אחי כלב ובני מישע הלא ואמר מלכא עגה .Dan. 4, 27 וליקר

2 Reg. 23, 11. הסוסים את וישבת נתן 35 לנצח לא כי יורק לחם .Jes. 28, 28 והמם
׳*  T  :

Cen. 38, 9. לו לא כי אונן וידע לפניך אלהיך ה׳ ונתנם .Deut. 7, 23 והמם

Jer. 6, 29. עפרת מאשתם מפוח נחר י מזבחות את לפניו וינתצו והחמנים 2 01.•״ 34,4.
Ez. 15, 4. לאכלה נתן לאש הנה נחר

T T
המזבחות אל ישעה ולא .והחמגים !7,8

• T ־  T  ;
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משה נחל אשר אלה נחל  Jos• !3,32. 
עמה לבני ואמרת נחל  ez. 25,3.

יהונתז אחי עליך לי צר ■ נעמת 2  s. 1, 26. 
והשכבה רדה נעמת ממי נעמת  ez. 32,19.
T  : T  T

משממות עיניו ה׳ כי נסכלת 2  chr. 16,9.
T ־ : ׳ : 

3,18! •18 שאול אל שמואל ויאמר נסבלת  .
T  : T ־ : 

בשרי מפחדך ■ סמר  ■ es. 119,120. 
בארץ נם שאו סמר  Jor• 51,27.

בקרניא הוית משתכל סללןת •ט«מ יי 3•  
עשר קרניא ועל סלכ!ת  Dan. 7,20.

ססמי את הליד ואלעשה ססמי 1  chr. 2,40.
T ־ : 

ותני קמ׳ קדמ' בפסוק. ב' ומסמי 1 ' chr. 2,40. 
פתח

ורעדה קראני פחד קראני  J05 4,14.
והקשיבו אלי איים שמעו קךאני  Jes. 49,1.

רד והיום יבום עם הם רד  Jua. 19,11 
אפרים בכחש סבבני רד  hos. 12,1.

T

רבית די מלכא הוא אנתה רבית  Dan. 4,19.
' בפסוק ב׳ רבת♦ ורבותך ךבת  Dan. 4,19. 

לי ואמר אדבר מה שנותי  Jes. 38,15. 
ימי בדמי אמדתי אני שנותי  Jes. 38, 10.

T :

הארץ עם אל ואמרת תשם  ez. 12,19. 
גם לעיניך נמות למה תשם  Den. 47,19. 

שיחי לאדם האנכי תקצר  Job 21,4. 
עתה תקצד ה׳ היד תקצר  Num. 11,2.1. 

' ה בשם נבאת מדוע תחרב  Jer. 26,9. 
תכבה לא רומם לילה תחרב  Jes• 34,10.

10

15

20

25

24.

ב ״ ח ב׳ ב׳ מן א ת וסימניהון דלוג פ

Ein unvollsUindig alphabetisches Verzeichnis.s von Wortern, 
die nur zwei Mai initPathach vorkommen.

ש ן3א  Lev. 6, 19.
־  T

ם ש א  Nuip.; 5 ,7 .

 תניל .אשם אשם הוא
■ חטאתם את והתודו

30

36

ארניר
בעם
בעם

Tבארצות - :  -

בארצות
במצלתים
במצלתים

ברחת
ברחת

גד
גד

גורל
גורל
הישע

“  T

השע
T ־

ושחטו
ושחטו
ויתחזק
ויתחזק

רט
ו!ט

 חכמות
 חכמות
 לעינים
 לעינים

 ■ ומרע
 מרע

Tמדברה  -  . .

 מךברה
 מצבת
 מצבת
 נכבד
 י נכבד
 נושע
 נושי!

 תשבת
תשבת

 ה׳ אדניך אמר כה
 יפיך המלך ויתאו
 רב בקהל אודך

 תעבד לא ויאמר
 עמו יתנגח קץ ובעת

 בארצות ידו וישלח
 ומשנהו הראש אסף

 היכל את הבנים ויסדו
 שפחת הגר ויאמר
 קשת ורמה פרש מקול

 ישראל בית ויקראו
 גד כזדע והמן
 בני מטה גורל ויעל

 הרשע שבט ינוח לא כי
 הזה העם לב השמן
 ואבליגה ממני

 משכו משה ויקרא
 והתקדשו הפסח ־
 ממלב׳ על יהורם ויקם י

 החומה כל את זיבז
 יהודה איש כל לבב את
 דעורא אנחנו♦ עבדים כי

 תעננה שרותיה
 ביתה בנתה נשים

 שמואל אל ה׳ ויאמר
 לעינים וטוב האור ומתוק

 בחוריו על כן על
 און שפת על מקשיב

 לפאת הגבול להם •ויהי
 שוב לך אליו ה׳ זיאמר
 הבעל מצבת את ויתצו

 ה׳ בעיני הרע ויעשה
 לברך דוד י וישב

 אבשלום אל המלך ויאמד
 כמוך מי ישדאל אשריך
 תשועת בה׳ נושע ישראל

 את הא^ז תרצה אז
מלאכים עליהם ואשלחה

6

Jes. 51, 22. 
Ps. 45, 12. 
Ps. 35, 18. 

Num. 20, 20. 
Dan. 11, 40. 
Dan. 11, 42.

1 Chr. 16, 5. 
Esra 3, 10. 
Gen. 16, 8. 
Jer. 4, 29.

Ex. 16, 31. 
Num. 11, 7. 
Jos. 18, 11. 
Ps. 125, 3. 
Jes. 6, 10. 
Ps. 39, 14. 
Ex. 12, 21.

2 Chr. 35, 6. 
2 Chr. 21, 4. 
2 Chr. 32, 5.

2 S. 19, 15.
Esra 9, 9. 

Jad. 5, 29. 
Prov. 14, 1.

1 S. 16, 7. 
Koh. 11, 7. 
Jes. 9, 16.

Prov. 17, 4. 
Jos. 18, 12.

1 Reg. 19, 15.
2 Reg. 10, 27. 

2 Reg 3, 2.
2 S, 6, 20. 

2 8. 13, 25.
Deut. 33, 29. 

Jes. 45, 17. 
Lev. 26, 34. 

Neh. 6, 3.
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תט Ps. 27, 9.
תט Ps. 141, 4.

שכר
T ׳־

Dent. 23, 5.
שכר

~ T
2 Reg. 7, 6.

 ממני פניך תסתר אל
רע לדבר לבי תט אל

ממסורתא ולבד

 קדמו לא אשר דבר על
מחנה את השמיע ואדני

.25

וחלופם

וסי׳ קמצא ב׳ ב׳ מן זוגין י״ו מן חד

16 Worterpaare, (d. h. 16 nur zwei Mai vorkommende 
Worter), die, umgekehrt voni Vorigen, ausnahmsweise 

, Kamez haben.

Ez. 13, 4. 
Jes. 48, 21.
1 S. 21, 10. 
Ez. 17, 5. 
Deut. 8, 7. 
Joel 1, 20. 
Jos. 5, 14. 
Jes. 44, 15. 
Jos. 10, IS. 
Ps. 1, 1. 
Deut. 2, 25. 
Jos. 3, 7. 
Hos. 6, 1. 
Gen. 8, 11. 
Jes. 6, 10. 
Ez. 3, 27. 
Jes. 33, 7. 
Ps. 34, 18.
2 Reg. 2, 10. 
Jes. 53, 8. 
Gen. 27, 36.

בחרבות תעליא
t t ; t

 ב׳קמצ׳ צחי
 קח ולקח
 קמצ׳ ב׳ מיא

מים נחליא
• T

 קמצ׳ ב׳ יבשין
וישתחו יהושע

T : ־־•־

 קמצ׳ ב׳ מצלי
עמד שמשא

T T

 קמצ׳ ב׳ יתיב
אחל ורגז

T

 קמצ׳ ב׳ יהושע
 טרף מסי

 קמצ׳ פומיהוזב׳
ישמע אדני

T : •

 קמצ׳ ממלליזב׳
 צזןקו מבכיה

 קמצ׳ דשמעיזב׳
 לקח שאלת

 קמצ׳ ב׳ דינא
לקח ליעקב

 בחרבות כשעלים
 בחרבות צמאו ולא

 חרב הכהן ויאמר
^ מזרע ויקח א  ה

 מביאך אלהיך ה׳ כי
 שדה בהמות גם

 שר אני כי לא ויאמר
 לבער לאדם והיה
 וירח השמש וידם

 אשר האיש אשרי
 תת אחל הזה היום

 יהושע אל ה׳ ויאמר
 ה׳ אל ונשובה לכו

 היונה אליו ותבא
 הזה העם לב השמן

 אפתח אותך ובדברי
 צעקו אראלם הן

 שמע וה׳ צעקו
 לשאול הקשית ויאמר
 וממשפט מעצר
שמו קרא הכי ראמר

10

15

 ידו השיב קמצ׳מעגי ב׳ דינא
 חמשת חמשת ולקחת תקח מתקלא

 תקח עוד קמצ׳ומהם ב׳ אפיק
 אחשדרפני׳ ומתכנשין עדת שליטא
 בפם מלתא קמצ׳עוד ב׳ דמלכא
על לא ישובו על למפלא

T

 דוד דברי קמצ׳ואלה ב׳ גברא
השביעת ובשנה תזרע בחקלא

T : * י

 כלאים כרמך תזרע קמצ׳לא ב׳ דכרמא
 מועד אהל פתח ואל שפך גבר

אשר הנקי רם קמצ׳וגם ב׳ זכאי

Ez. 18, 17. 
Num. 3, 47.

Ez. 5, 4. 
Dan. 3, 27. 
Dan. 4, 28. 
Hos. 7, 16. 
2 S. 23, 1. 
Lev. 26, 4. 

Deut. 22, 9. 
Lev. 17, 4. 

2 Reg. 24, 4.

20

26

.26

 רלוג מלעיל ולית תיבות׳ בריש לא׳ וחד חד מן א״ב
וסים׳

Eln unvollstiindig alphabetisches Verzeichniss von ein 
Mai vorkommenden Wortern, die mit Lamed anfangen, 
das cinen (eigentlichen oder natiirlichen) Vocal hat. 

(S. folgenden Artikel.)

30

35

Gen. 19, 8. בנות שתי לי נא הנה לאנשים
Ez. 22, 19. יחרם לאלהים זבח לאלחים
Ex. 34, 7. תשא דכי י לאלפי׳ חסד נצר לאלפים

Num. 22, 2. צפוד בן בלק וירא לאמרי
Jos. 7, 14. לשבטיכם בבקר ונקרבתם לבתים
Ps. 74, 20. מלאו כי לברית הבט לברית

2 Chr. 11, 16. לבמות כהגים לו ויעמד לבמות
Jes. 65, 11. שלחן לגד הערכים לגד

Num. 35, 33. pהא את תחניפו ולא לדם
T

Jes. 34,10. תכבה לא ויומם לילה לדור
T

Ps. 22, 31. יספר יעבדנו זרע לדור
Prov. 28, 22. עץ רע איש להץ נבהל להיז

Jes. 4, 3. בציון הנשאר והיה לחיים
Jes. 43, 28. ואתנה קדש שרי ואחלל לחרם
Ex. 24, .10. ישראל אלהי את רראו לטהר

•  T
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ומועדיכם חדשיכם לטרח
“  T

Jes. 1, 14.

אלהי יד את להם ואגיד לטובה Neh. 2, 18.

לטובים ה׳ הטיבה לטובים P8. 125, 4.

ליושב משפט ולרוח לי^צב Jes. 28, 6.

אלהיבם לה׳ אתם בנים למת Dent. 14, 1.

אנשים עשרה ולקחנו למאה Jud. 20, 10.

חסד מרעהו למס Job 6, 14.

דבר ממך יפלא כי לנגע
V T־

Dent. 17, 8.

נעם אמרי דבש צוף לנפש Prov. 16, 24.

פשה והנה הכהן וראהו לשער Lev. 13, 36.

תאכלו לא דם וכל לעייף Lev. 7, 26.

בחדש חג ירבעם ויעש לעגלים 1 Reg. 12, 32.

מחוצה הכתף ואל לעולה
V T

Ez. 40, 40.

תיטיב אם הלוא לפתח Gen. 4, 7.

לפנים הפנים כמים לפנים
• T ־־

Prov. 27, 19.

אחרות פרות שבע והנה לרע Gen. 41, 19.

אנשים עשרה ולקחנו לךבבה Jud. 20, 10.
און מחשבות חרש לב לרעה Prov. 6, 18.

רחבעם לראש ויעמד לראש 2 Chr. 11, 22.
ה׳ אמר כח להם ויאמר לשער Ex. 32, 27.

דוד בשוב בבואם ויהי לשור
• T

1 S. 18, 6.
החרב דה דם ויאמרו לשלל 2 Reg. 3, 23.
ושרביה ובני וישיע לתורה Neh. 8, 7.

.27

וחלופם

ב ״ א' מלרע וחד חר מן א וסיס׳ תיב׳ בריש ל

Eia alphabetisches Verzeichnias von ein Mai vorkommen- 
den ■Wdrtern, die mit Lamed anfangen, das, umgekehrt 
vom Vorigen, ein Schwa (oder dessen stellvertretenden, 

sehwachen Vocal) hat.

 לאפוד גדעון אתו רעש לאפוד י®
כת' ♦ לאיים פניו וישב לאיים

.7,18 >Jot לבקרים ותפקדנו לבלןרקס

10

16

20

25

30

35

Ps. 147, 9. לחמה לבהמה נותן לבהמה
Lev. 25, 47. ותושב גר יד תשיג וכי לגר
1 Chr. 23, 3. דד״ה .מבן הלוים ויספרו לגברים
Dent. 17, 8. רבר ממך יפלא כי לדין
Neh. 12, 38. ההולכ׳ השנית והתודה להחומה
2 Chr. 10, 7. ד״ה .לאמר אליו וידברו להעם
2 Chr. 25,10. אמציהו ויבדילם להגרור
2 Chr. 29, 27. ■ להעלות חזקיהו ויאמר להמזבח

Neh. 10, 1. כרתים אנחנו דאת ובכל לוינו
Job 19, 15. ואמהתי ביתי גרי לדר

T  :

Jes. 19, 17. יהודה אדמת והיתה .לחגא
Lev. 20, 25. הבהמה בין והבדלתם לטמא
2 Chr. 31, 7. החלו השלשי בחדש ליסוד

Ez. 41, 18. ותמרים כרובים ועשוי לכרוב
Ps. 19, 3. אמר יביע ליום יום ללילה

1 Chr. 12,22. ביום יום לעת כי למחנה
Jad. 21, 19. בשלו ה׳ חג הנה ויאמרו למסלה
Ex. 35, 28. השמן ואת הבשם ואת למאור
Job 5, 11. למרום שפלים לשום למרום
Prov. 1, 4. ערמה לפתאים לתת לנער

Prov. 13, 25. נפשו לשבע אכל צדיק לשבע
Nnm. 10, 31. תעוב נא אל ויאמר לעינים

Zeph. 3, 8. ה׳ נאם לי חכו לכן לעד
2 Chr. 31, 3. רכושו מן המלך ומנת לעלות

Lev. 4, 20. תני׳דם׳ לפרכאשר* ועשה לפר
Lev. 24, 3. הערת לפרכת מחין לפרכת
Prov. 9, 9. עור ויחכם לחכבו תן לצדיק
Zeph. 3, 8. ה׳ נאם לי חכו לכן ^ר!בצי
Jes. 45, 1. למשיחו ה׳ אמר כה י י ל
Ez. 36, 7. שעיר1 הר את ונתתי לשממה

T י :

1 Reg. 6, 19. הבית בתוך ודביר לתת?
Job 41, 19. ברדל לתבן יחשב לתבן
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28.

וסי דלוג תיב׳ בריש לא' מלעיל :׳ ב ״ ב' ב׳ מן א

Ein unvollstandig alphabetisches Verzeichniss von zwei 
Mai vorkommenden Wbrtern, die mit Lamed :׳,ui'angen 

das einen (eigentUclien oder natiirlichen) Vocal hat.

Ex. 16, 22. 
Nnm. 15, 12. 
Nmn. 2, 31. 
Roll. 1, 11. 
Jud. 20, 10. 
Jes. 60, 22.
2 S. 19, 5.. 
Job 15, 11. 
Jes. 42, 15. 
Jes. 59, 18. 
Ex. 37, 14. 
Ex. 38, 5.
1 Chr. 27,12. 
P8. 9, 1.
Ps. 104, 14. 
Neb. 2, 14. ' 
Gen. 49, 11. 
Jud. 9, 12. 
Jes. 26, 15. 
Jes. 26, 15.
1 S. 16, 5. 
Num. 15, 5. 
Num. 36, 6. 
Koh. 9, 2. 
Lev. 7, 37.
1 Chr. 21, 23. 
Ez. 23, 10. 
Prov. 31, 3. 
Jes. 17, 2. 
Prov. 27, 23. 
Hab. 2, 3.

לאחר
T  V T

לאחר
T  V T

לאחרנה
T  T

לאחרנה
T  T

לאלף

לאט
T ־

לאט
T ־־

לאיים
• * T

לאיים
• • T

לברים
לבדים

לבן
לבן

Tלבהמת  -

Tלבהמה  -

לגפן

ן #
י1לג
י1לג

לזבח
~  T  ~

לזבח
־T ־־

ב1לט
לטוב

למנחה
T  : • “*

Tלמנחה  : . -

לנשים
• T  “

לנשים
■ T  “

לעררים
■ T - :  “

לעדרים

 חששי בעם דחי
 תעשו אשר כמספר

 דן למחנה הפקדים כל
 לראשנים זכרון אין

 אנשים עשרה ולקחנו
 לאלף יהיה הקטן

 פניו את לאט והמלך
 תנחומות ממך המעט
 וגבעות הרים אחריב

 ישלם כעל גמולות כעל
 היו המסגרת לעמת

 טבעות ארבע רצק
 התשיעי לחרש התשיעי
 לבן מות על למנצח
 לבהמה חציר מצמיח
 העין שער אל ואעבר

 עירה לגפן אסרי
 לגפן העצים ויאמרו

 יספת ה׳ לגוי יספת
 בפסוק ב׳

 שלום ויאמר
 ההין רביעית לנסך ויין
 צוה אשר הדבר זה

 מקרה לכל כאשר הכל
 לעולה התודה זאת

 אלדוידידד״ה ארנן ויאמר
 ערותה גלו המה

 חילך לנשים תתן אל
 ערער ערי עזבות

 צאנך פני תדע ידע
למועד חזון עוד כי

10'

Dan. 12, 13. לחץ לך ואתה לקץ
Ea. 10, 16. האופנים ילכו הכרוב׳ ובלכת לרום
Prov. 25, 3. לעמק וארק לרום שמים לרום

Deut. 32, 17. לא לשדים יזבחו לשרים
Ps. 106, 37. בניהם את ויזבחו לשךים

29.

וחלופם

וסימניהון דלוב לא׳ מלרע תרין תדין סן א״ב
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35

Ein unvollstandig alphabetisches Verzeichniss von zwei 
Mai vorkommenden Wbrtern, die mit Lamed anfangen, 
das ein Schwa (oder dessen stellvertretenden, schwachen 

Vocal) hat.

■2 s. 18,5. יואב את המלך ויצו לאט
Jes. 8,6. מאס כי יען ה׳ ויאמר לאט

Ps. 141,4. רע לדבר לבי תט אל לדבר
Prov. 13, 13. לו יחבל לדבר בז לדבר

T  T  :

J0S. 13,26. רמת ער ומחשבון לךבר
1 Reg. 6, 16. אמח עשרים את ויבן לךבר

Gen. 2,23. לאת האדם ויאמר לזאת
Job 37,1. לבי יחרד לזאת אף לזאת
Jes. 5,20. טוב לרע האמרים הוי  
Joel 3,4. לחשך יהפך השמש

1 Reg. 20,18. יצאו לשלום אם ויאמר למלחמה
T  T : ־ :

jer. 28,8. י הין אשר הנביאים למלחמה פנ ל
T  T  : • :

1 S. 23,17. תירא אל אליו ויאמר למשנה
Job 42,10. איוב שבות את שב וה׳ למשנה
1 S. 3,20. ועד מדן ישראל כל וידע לנביא

1 Reg. 19,16. נמשי בן יהוא ואת לנביא
2 S. 12,2. ובקר צאן היה לעשיר לעשיר

Prov. 22,16. לו להרבות דל עשק לעשיר
Ob. 1,18. אש יעקב בית והיה לקש

Job 41,20. קשת בן יבריחנו לא לקש
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 .Je8. 49, 4 לריק
 .Job 39, 16 לריק
 .Jes. 34, 8 לריב
.Jes. 68, 4 לריב

לשבת י®'  
.Num. 21,16 לשבת

 יגעתי לריק אמרתי ואני
 לה ללא בניה הקשיח

 לה׳ נקם יום כי
 תצומו ומצה לריב הן

 אברס אשת שרי ותקח
הנהלים ואשר

.30

ב ״ ו נסבין לא תיבות׳ תרתין מן והר הר מן א י׳  בריש ו
וסימניהון בהון ומטעין תיבות׳

Ein alphabetisches Verzeichniss von Wbrterpaaren, deren 
einem Worte das vorgesetzte Waw, welches man 
erwarten sollte, fehlt, und die so nur ein Mai 

vorkommen.

 ככרים קח
 מידו קרנים

 להושיע רב
 וחסר רב

 בארץ שרצו
וחליל תף

 קח הואל נעמן ויאמר
 תהיה כאור ונגה

 מאדום בא זה מי
 זכרו ולא לשמע וימאנו
 שרצו ורבו פרו ואתם
ונבל כגור והיה

2 Reg. 5, 23. 
Hab. 3, 4. 
Jes. 63, 1. 

Neh. 9, 17. 
Gen. 9, 7. 
Jes. 5, 12.

10
31.

15

2 S. 5, 4.
1 Chr. 5, 16. 
Gen. 27, 33.
1 Chr. 8, 40. 
Jer. 31, 40.
1 Chr. 23, 10. 
Micha 7, 20. 
Jos. 1, 14. 
Hab. 3, 11. 
Jes. 58, 8. 
Jes. 58, 13. 
Jes. 61, 10.
1 S. 9, 10. 
Hos. 8, 10. 
Num. 8, 4.
2 Reg. 4, 42. 
P8. 115, 1. 
Hos. 7, 1.
Ek. 34, 31.

שנה ארבעים
T ־ T : ־  T

 בבשן בגלעד
 ברוך גם

 קשת דרכי
 והזישן הפגרים

_ זינא יחת T . ---

לאברהם חסר
V V : ־־ : T  T

 ט?כם נשיקם
ירח שמש

T  V V•• ־־

 ה' כבור
 ה׳ לקדוש

 צדכןה מעיל
̂כה נלכה י . ^ . . . ■ד .

 שרים ^ןל
פרחה ער

T : ־ ־

 ■ לחם ?גשרים
 אמתך על

 גדוד פשט
מרעיתי• צאן

 דוד שנה שלשים בן
 בבשזידד״ה בגלעד וישבו
 חרדה יצחק ויחרד
 אנשים אולם בני ויהיו

 הפגרים העמק וכל
 זינא יחת שמעי ובני
 ליעקב אמת תתן

 דיהוש׳ • ישבו ומקניכם
־. זבלה עמד

 אורך כשחר יבקע אז
 רגלך משבת תשיב אם

 בה׳ אשיש שוש
 לנערו שאול ויאמר

 בגוים יתנו כי גם
 המנרה מעשה וזה

 שלשה מבעל בא ואיש
 לנו לא ה׳ לנו לא

 ונגלה לישראל כרפאי
צאן צאני ואתן

והלופם

 בריש וי״ו נסבין תיבות׳ תרתין מן וחד הד מן !א״ב

וסימגיהון ולי׳(דסמי׳) וי״ו נסבין לא קרי׳ וכל תיבו׳

Ein alphabetisches Yerzeichniss von Worterpcaaren, bei 
denen ein Wort, umgekehrt vom Vorigen, ein vorgesetztesj 

Waw hat, das sonst in dieser Verbindung fehlt. I
20

prov. 15,18. מרון יגרה חמה איש אפים וארך  
Jes. 61,8. משפט אהב ה׳ אני כי שלום וברית  ;

1 S. 16,18. מהנערים אהד ויען חיל וגבור  ; 
Prov. 12, 25. ישחנה איש בלב דאגה טוב ודבר

T  T : I

Ex. 19,18. 25̂ מפני כלו עשן סיני והר
Deut. 4,44. משק שם אשר התורה וזאת

T ־   :

Jer. 37,5. ממצרים יצא פרעה ןחיל
Est. 2,7. הרסה את אמן ויהי מראה וטובת  
Job 1,1. עוץ בארץ היה איש אלהים ןירא  

Ez. 17,18. 30 ברית להפר אלה ובזה אלה וכל
V *י T : 1

P8.102,1. יעטף כי לעני תפלה ה׳ ולפני  ; 
Jer. 10,10. קוא אמת אלהים וה׳ עולם ומלך  j 

1 S. 3,3. שכב ושמואל יכבה טרם אלדזים ונר  |
1 Chr. 27,34. יהוירע אחיתפל ואהרי ■ צבא ושר י

T  T  “  : ;

Prov. 13,12. , 3 5 מךן^ר ממשכה תוחלת חיים ועץ |
Ex. 29,36. הכפרים על ליום תעשה חטאת ופר  
Neh. 9,6. לברך ה׳ הוא אתה השמים וצבא

2 Chr. 13,11. ם לה'עולות ומקטירים וקטרתסמי
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יוסף בני ויאמרו בךזל ורכב 17,16.  
מאות חמש וקדה זיון ושמן  ex. 30,24. 

בעת מעוזם מה׳ צדיקים ות־שועת  ps. 37,39.

.0Jד* ד*

וםימני׳ ולית לעיל בטעמ׳ וחד חד מן ב א״

Ein alphabetisches Verzeichuiss von ein Mai vorkommen-
10

den Wortern, die dea Wortton penult, haben.

מרכב׳ אופן את ייסר אנוסה Ex. 14, 25.
שמשון להם ויאמר אחורה Jud. 14, 12.

ימי בדמי אמרתי אני אלכה Jes. 38, 10.
אזבחה תודה בקול ואני אשלמה Jona 2, 10.

עולמים באהלך אגורה
T  T

Ps. 61, 5.
אבר לי יתן מי ואמר אעופה P8. 55, 7.

סברים ברותה חמת ברותה Ez. 47, 16.

תנור כמו מנאפים לם5 בערה
T ’*

Hos. 7, 4.

הבארתים ויברחו גתימה 2 S. 4, 3.
ויחבש שמעי ויקם גתה 1 Reg. 2, 40.

נסעו האיש ויאמר דתינה Gen. 37, 17.
אתו וישלכו ויקחהו הברה Gen. 37, 24.

א ומבמות אשר הד ונשר־ןפה Num. 21, 20.
על אפר תמר ותקח תעקר׳ 2 S. 13, 19.
זבלה עמד ירח שמש זבלה

T  • ;
Hab. 3, 11.

את רעה היה ומשה חרבה Ex. 3, 1.
ידה תמצא לא ואם וטהרה Lev. 12, 8.

נפתלי אמר ולנפתלי ה ^ Dent. 33, 23.

לגבעה מנגד ויבאו כבדה Jad. 20, 34.

ותאכל ה׳ אש ותפל לחכה
T ״* •

1 Reg. 18, 38.

עטרות מינוהה וירד מינוהה Jos. 16, 7.
הארץ את אלהים וירא נשחתה

T T  : •
Gen. 6, 12.

טוב כי מנחה •וירא נעמה Gen. 49, 16.
משה אל אהרן וישב נעצרה Nam. 17, 15.
ה' ספר מעל ררשו נעדרה Jes. 34, 16.

יחדו נשמדו ופשעים נכרתה
T ; ־  T

Ps. 37, 38.

15

20

25

30

35

ProT. 24, 81. קמשונים כלו עלה והנה נהרסה
Oen. 10, 30. ממשא מושבם ויהי ספרה

Ez. 23, 8. ממצרים תזנותיה ואת עזבה
Jes. 32, 11. רגזה שאננות חרדו פישטה

Est. 9, 8. ארידתא ואת אדליא ואת פורתא
Est. 9, 9. ארידי ואת אריסי ואת פרמשתא

2 Reg. 8, 21. צעירה יורם ויעבר צעירה
T  * T

Jer. 4, 6. העיזו ציונה נס שאו ציונה
Jer. 12, 1. אריב כי ה׳ אתה צדיק צלחה

2 Chr. 14, 9. ד״ה לפניו. אסא ויצא צפתה
Zeph. 3, 2. לא בקול שמעה לא רבר׳1ר
Job 15, 32. תמלא יומו בלא רעננה

2 Chr. 36, 21. בפי ה׳ דבר למלאות שבתה
Deut. 33, 16.  ומלאה ארץ וממגד

.33

תבואתה
T  T

ב ״ וסימ׳ ולי׳ תיבות׳ בסוף ד וחד חד מן א

Ein alphabetisches Verzeichniss von ein Mai vorkommen-
den Wortern, die auf den Vocal Cholam (mit ו oder ,ך ) 

ausgehen.

1 Reg. 20, 20. וינסו אישו איש ויכו אישו
Hos. 4, 2. ונאף וגנב ורצח וכחש אלה

Deat. 24, 13. העבוט את לו תשיב השב בשלמתו
1 Reg. 8, 13. לך זבל בית בניתי בנה
Ps. 106, 23. להשמידם׳ ויאמר בחירו
Deat. 1, 16. שפטיכם את ואצוה גרו

Est. 1, 4. עשר את בהראתו גדולתו
Jes. 53, 8. לקח וממשפט מעצר דורו

2 Reg. 23, 26, אפו מחרון ה׳ שב לא אך הכעיסו
Jes. 59, 13. בה׳ וכחש פשע הרו
Ps. 129, 7. וחצנו קוצר כפו מלא שלא וחצנו
Pa. 140, 9. מאויי ה׳ תתן אל זממו

T  :

Job 40, 17. ח כמו זנבו יחפץ א זנבו
T  :

Gen. 39, 21. יוסף את ה׳ דהי חנו
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האריה יהנה כאשר טרפו Jes. 31, 4.

יד בו תנע לא ירד־.
T

Ex. 19, 13.

יהודה תושע בימיו יקראו Jer. 23, 6.

אויב טוב ישראל זנח יךדסו Hos. 8, 3.

הבל העמים חקות כי כרתו
T  :

Jer. 10, 3.

ועשרים מאה בן ומשה לחה Deut. 34, 7.

לרא שאול ויאסף לרא 1 S. 18, 29.

משכימי לכם שוא לידידו Ps. 127, 2.

מעל אברהם ויקם מתו Gen. 23, 3.

משה אל ה׳ ויאמר מחה
T

Ex. 17, 16.

תרימו מתנתיכם מכל מקדשו Num. 18, 29.

ואמתתהו עליו ואעמד נפלו 2 S. 1, 10.

כארבה התרעישנו נחרו Job 39, 20.

יעקב שאל אשרי שברו Ps. 146, 6.

הבשן מלך עוג רק כי ערשו Deut. 3, 11.

ינעל ולא עבר שורו פרתו
T  T

Job 21, 10.

צדקו למען חפץ ה׳ צדקו Jes. 42, 21.

אלי ויט ה׳ קויתי קוה Ps. 40, 2.
כפתים קרחו משליך קרחו Ps. 147, 17.

בפסוקא ב' ♦ לפני קרחו Ps. 147, 17.

טעמו את וישנו דירו 1 S. 21, 14.

רישו וישכח ישתה דישו Prov. 31, 7.

לאש ישראל אור והיה שיתו Jes. 10, 17.

לשרך תעשה כן תתנו Ex. 22, 29.

תקפו מעשה וכל תקפו Est. 10, 2.

.34

ב ״ וסימניהה ולי׳ תיבות׳ בסוף ם' וחד חד מן א

Ein alphabetisches Verzeichniss von ein Mai vorkommen- 
den Wdrtern, die mit Mem bn. schliessen.

חצה ו p צע אראלם הן  
לאמר אליו ואשלחה  
הפלשוז׳ אל ויעמד דוד  p ד  

נשאו ה׳ נהרות נשאו

אראלם *«»ז•38י7.
 בודאם 6,8.

גבורם ג -® ילג 51•
T  ’

ס בי ד  p *• 93,3.

10

16

20

26

30

36

Gen. 11, 6. אחד עם הן ה׳ ויאמר החלם
Deut. 7, 23. לפניך אלהיך ה׳ ונתנם והמם

T  T  :

Ez. 23, 20. פלגשיהם על ותעגבה זרמתם
Thr. 4, 16. יוסיף לא חלקם ה׳ פני חלקם

Zach. 8, 12. הגפן השלום זרע כי טלם
T  “

Jes. 29, 13. ננש כי יען ה׳ ויאמר יראתם
T  T  : •

Ps. 11, 6. רשעים על ימטר כוסם
Gen. 25, 16. ישמעאל בני הם אלא לאמתם

T  • :

Num. 18, 1. מתנם תרומת לך וזה מתנם
T  T  “

Jer. 12, 2. גם ילכו שרשו גם נטעתם
Gen. 11, 7. שם ונבלה נרדה הבה שפתם

T  T  :

Jes. 48, 5. בטרם מאז לך ואגיד עשם
T  T

Ps. 78, 42. יום ידו את זכרו לא פרם
1 S. 18, 30. פלשתים שרי ויצאו צאתם
Hos. 11, 3. לאפרים תרגלתי ואנכי קחם

Prov. 10, 15. עזו קרית עשיר הון רישם
T  ••

Gen. 30, 40. יעקב הפריד והכשבים שתם
2 Chr. 25, 20. אמציהו שמע ולא תתם

T  •

35.

וסימנהון ב ולי׳ תיבו׳ בריש א' והד חד מן א׳׳

Ein (in Bezug auf den zweiten Buchstaben des Wortes)
alphabetisches Verzeichniss von nnr ein Mai vorkommen-

den Wdrtern, die mit Alef anfangen.

Gen. 12, 3. מברכיך ואברכה אאר
T

1 S. 14, 60. שאול אשת ושם אבינר
Ps.5 ,61״. עולמים באהלך אגורה

T  T

1 Eeg. 11,17. ואנשים הוא ארד ויברח אדר
Ps. 28, 7. בטח בו ומגני עזי ה׳ אהורנו

Zach. 11, 16. קח עוד אלי ה׳ ויאמר אולי
Jos. 19, 34. ה הגבול ושב ע אזנות
2 Eeg. 6, 3. אחלי גברתה אל ותאמר אחלי
Prov. 7, 16. ערשי רברתי מרבדים אטון

Gen. 3, 9. האד׳ אל אלהים ה׳ ויקרא איכה
T  V
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אחרי חנה ותקם אכלה 1 S. 1, 9.
ישראל אלמן לא כי אלם? Jer. 51, 5.

פגי אסתירה ויאמר אהז Deut. 32, 20.
אופן את ויסר אנוסה Ex. 14, 25.

רעות עלימו אספה Deut. 32, 23.

אבר לי יתן מי ואמר אעופה
T T

Ps. 55, 7.

המלך לו עשה אפריון Cant. 3, 9.

מאנוש אשביתה אפאיהם Deut. 32, 26.

לאמר אצים והנגשים אצים
• T

Ex. 5, 13.

אקוט שנה ארבעים אקוט Ps. 95, 10.

עבדו עליו ויקשר ארצא 1 Reg. 16, 9.

אל כבוא אליה ויבוא אשת Ez. 23, 44.
ותאגת' נפנה והשמתי אתנה Hos. 2, 14.

10:

Jer. 31, 24. ערי-ר וכל יהודה בה וישבו בערר
1 Chr. 11, 13. דד״ה ♦ דויד עם היה הוא בפס

P8. 120, 1. ה' אל המעלות שיר בצרתה
2S. 17, 11. יאסף האסף יעצתי כי

T T T ־

בקרב
Miclia 7, 5. ברע תאמינו אל ברע

Ex. 16, 8. ה' בתת משה ויאמר בשמע
2 S. 11, 16. יואב בשמור ויהי בשמור
Ex. 26, 40. ועשה וראה בתבניתם

T • : ~ :

1 Chr. 4, 18. היהדיה ואשתו בתיה
T : ■

37.

(lolכ" ב משמש וחד חד מן א ״ג א׳׳ ב

36.

ב ״ א' והד חד מן א וסי' ולי' ב

Eiii filphabetisches Verzeiclmiss vou eiu Mai vorkoin- 
luendeu Wbrtern, von deneu je eins mit zwei im Alphabet, 

aufeinander t'01״e11deu Bnclistaben anfan״t.

1 S. 14, 50. שאול אשית ושים אבינר 20 Ein (in Bezug auf don zweiteu Buchstabeii des Wortes)
Jer. 41, 17. 
Num. 6, 5. 
Jud. 6, 22.

 ̂ בנרות וישבו וילכו
 נזרו נדר ימי כל
סוס עקבי הלמו אז

 בגרות
 גרל ;

דהרות

alphabeti.sches Verzeiclini.-s von ein Ma 1 vorkoramenden 
Wbrtern, die mit Beth anfangen.

1 Reg. 1, 41. הקר׳ וכל אדגיהו וישמע הומה ,
T

לאה ותאמר ; T : •באשרי
Gen. 30, 13.

Job 33, 20. לחם חיתו וזהמתו 25 אחר צבאות ה׳ אמר כה כי ־ T :בבבת
Zadi. 2, 12.

Job 32, 6. בן אליהוא ויען זחלתי
T j ~ : ־ כמוהם בגרות וישיבו וילכו בגרות Jer. 41, 17.

Prov. 7, 16. רבדתי מרבדים הטבות שלשים אדם ויהי בךמותו Gen. 5, 3.
Cant. 8, 9. היא חומה אם טירת חסדך בהשימים ה׳ בהשימים

. _ T -  :
Ps. 36, 6.

Job 40, 30. חברים עליו יכרו יי תנור כמו מנאפים כלם T׳*בערה Hos. 7, 4.
01). 1, 16. על שתיתם כאשיר כי כלוא 30 הערים ושלל הבהמה וכל בזונו Deut. 3, 7.
Job 6, 14. חסד מרעהו למס

T ~
■ הפך ידו שלח בהלמיש

. T -  -
Job 28, 9.

Prov. 1, 15. בדרך תלך אל בני :מנע מרה בנפש ימות וזה בטובה
T ־

Job 21, 25.
Gon. 31, 49. אמר אשר והמצפה .. •ן .נסתר ' העדף ופרח ביךיעוז Ex. 26, 12.

P••,. 119, 113. ותורתך שנאתי סעפים באחריתך ונהמת ■ בכלות Prov. 5, 11.
Prov. 8, 26. וחוצות ארץ עשיה לא עד עפרות ^35 לחכמים פרעה גם .ויקרא בלהטיהם Ex. 7, 11.
Geu. 30, 37. מקל יעקב לו ויקח פצלות

T :
תאמרו כה שאול ויאמר במחר 1 S. 18, 96.

Jes. 2C, 16. פקדוך בצר ה׳ יצקח הצרעת בנגע השמר בנגע Dent. 24, 9.

Ex. 2, 20 ואין בנתיו אל ויאמר ^ קראן י בקדשו ה׳ אדני נשבע בסירות An1)s 4, 2.
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דריוש מלצא דנא קבל כל ךשם Dan. 6, 10•

טוב לי אלהים קרבת ואני שתי P8. 73, 28.

לשרך תעשה כץ 1תתנ Ex. 22, 29.

38.

ב ת משמש וחד חד מן אי׳ ״ ש א ״ וסימניהון ב

Ein alphabetisclies Vereeichniss von ein Mai vorkom- 
menden Wdrtern, deren erster nnd letzter Buchstabe nacb 
Ordnung der Bucbstabenversetzung ב״ש א"ת ®’י ‘'"

ander vcrbalteii.

לחם לאבל וישבו ארחת Gen. 37, 25.

דניאל אנה רוחי אתכרית Dan. 7, 15.

תשברנה קצירה ביבש Jes. 27, 11.
מים בשעלו מדר מי בשלש Jes. 40, 12.
מאותי אפם יגור גור הן גור Jes. 54, 15.

עון יכפר בזאת לכן גר Je.s. 27, 9.
אבירים עדת קנה חית גער Ps. 68, 31.

אחז המלך וילך דומשק 2 Keg. 16, 10.

ער ולבי ישנה אני רוסק Cant. 5, 2.

כרסון די עד הוית הזה דלק Dan. 7, 9.

וראה אפך עברות הפץ Job 40, 11.
נדחי בך יגורו המץ Jes. 16, 4.

דליותיו בארך בגדלו וייף Ez. 31, 7.
אמרה אז ממנו וירף Ex. 4, 26.
ההוא ביום המן ויצא זע Est. 5, 9.
לצדיק זרע אור זרע Ps. 97, 11. ,

שריו בצען היו כי חנם Jes. 30, 4.
דמלכ׳ * חלקיהו וילך הרחם 2 Reg. 22,14.
אשר הטאתכם ואת טחון Dent. 9, 21.

פלשתים ויאחזוהו טוחן Jud. 16, 21.
יושיענו לא אשור פת' ירחם Hos. 14, 4.

ואיננו מעט רמו כב״ל Job 24, 24.

לכם יהיה תשיר כליל Jes. 30, 29.
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ב ״ א' פס׳ ראש וחד חד מן א וסימ׳ ולי׳ ו

Ein alphabetisches Verzeichniss von ein Mai vorkom-

35

menden Wortern, die am Anfang des Verses stehen und
mitWaw anfangen.

Jes. 41, 28. איש ואין וארא
Deut. 9, 8. ה׳ את הקצפתם ובחרב
Jes. 11, 6. כבש עם זאב וגר

Prov. 27, 27. ללחמך עזים חלב ודי
2 S. 15, 35. צדוק שם עמך והלוא
Alai. 3, 20. שמי יראי לכם וזרחה
Jes. 8, 17. פניו המסתיר לה׳ וחביתי

Jes. 30, 22. כספך פסילי צפוי את וטמאתם
Jos. 6, 1. ומסגרת סגרת ויריחו
Hos. G, 9. חבר גדודים איש וכחכי

Deut. 33, 8. ■ ואוריך תמיך אמר וללוי
2 Chr. 31, 3. רכושו מן המלך ומנת

T  :

Jes. 11, 2. רוח ה׳ רוח עליו ונחה
Jes. 4, 6. יומם לצל תהיה וסכה

Jes. 60, 21. צדיקים כלם ועמך
Jes. 11, 7. תרעינה ודב ופרה

Ez. 34, 19. רגליכם מרמם וצאני
Hum. 7, 13. דנחשון י כסף קערת והזרבנו
Zach. 8, 5. ילדים ימלאו העיר ורחבות
Jes. 12, 3. בששון מים ושאבתם

Neb. 9, 37. למלכים מרבה ותבואתה
T  T  :

40.
וסימניה׳ כות׳ לי׳ ב ״ הד דלוגוכל אתין תרין תרין מן א

Ein unvoUstandig alphabetisclies Verzeichniss von ein
Mai vorkommenden Wortern, die nur aus zwei Buch-

staben bestehen.

Job 23, 11. : רגלי אחזה באשר< קמ׳ אט
Dan. 6, 15. כדי מלכא אדין קם' בל
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סם׳ גב  ez. 16,24.
’ T

.Chr. 21, 20 דש 1
T

.Ez. 30,2 הה
T

.Num. 6, 4 זג
ע .Est. 5, 9 ז

.Ex. 36, 22 חח
' קם טל  Cant. 5, 2.

טח  Jes. 44, 18.
.Hos. 6, 1 יך

קם׳ כף 2 Reg. 11,12.
Gen. 32, 22. 

.Lev. 27, 8 מך
' פת נם  Dan. 1,12. 

.Hos. 2, 8 שך
.Ps. 53,4 סג

Dan. 5, 5.
.Num. 7, 3 צב
 .Reg. 4, 41 צק 2
.Ez. 7, 10 צץ
.ez. 16,47 הןט
.Jes. 7, 16 קץ
.Lev. 15, 3 רר
.Hos. 12,1 רד
.Ps. 7,1 שר

T

.Ez. 9,4 תו

 גב לך ותבני
 את וירא ארנן וישב

 ואמרת הנבא אדם בן
 יעשה אשר מכל
 ההוא ביום המן ויצא

 על האנשים ויבאו
 ער ולבי ישנה אני
 יבינו ולא ידעו לא

 ה׳ אל ונשובה לכו
 רמלכי׳ י המלך בן את ויוצא

 פניו על המנחה ותעבר
 מערכך הוא מך ואם
 עבדיך את נא

 דרכך את שך הנני לכן
 נאלחו יחדו סג כלו
 כת׳ • נפקו שעתא בה

 קרבנם את ויביאו
 קמח וקחו ויאמר

 באה הנה היום הנה
 הלכת בדרכיהן ולא
 הנער ידע בטרם כי

 טמאתו תהיה וזאת
 אפרים בכחש סבבני
 שר אשר לדוד שגיון

בתוך עבר אלו ה׳ ויאמר

10

15

41.

ב ״ ופימניהח אתין ג״ג מן ב״ב מן א

Ein alphabetisches Verzelchniss von z w e i  Mai  vorkom- 

menden Wortern, die je aas 3 Bachstaben bestehen.

לאויב עמי ואתמול אדר  Micha 2,8. 
השליכהו אלי ה׳ ויאמר אדר  zach. n ,  !8. 

הנער אחר ולא בבת •״»» י*י ־®י  
כאויב ה׳ היה ב?ת •״יז׳ י*

גוה
T‘״

גוה
T•*

דמי
• T

דמי
• T

השב
T ־

השב
-  T

 ובר
 ובר
 ן_קז
 זיון

חרש
מלעיל חרש

 טרף
טרף
 ישק
 ישק
 כהר
 כהר
 לכןיש

 ש1לך
 מהר
 מהר
 נקם
נקם

פלא 125
פלה

T  •

 ענו
 פתח
 פתח
 צלם
 צלם
 קים
ק!ם

20

30

ראם36
T T

ראם
T T

שתה
T T

שתה
T T

 תשמעוה לא ואם
 ותאמר השפילו כי

 דמי יפל אל ועתה
 דמי תכפי אל ארץ
 ושפוי בזוז עם והוא

 במקום תערה אל
 לבב ובר כפים נקי

 לקחי זך ותאמר
 עבדו אל אברהם ויאמר
 הראש על הטוב כשמן
 נון בן יהושע וישלח

 וגלל חרש ובקבקר
 היונה אליו ותבא

 ה׳ אל ונשיבה לכו
 ביתי על תהיה אתה

 משיב ישק שפתים
הי כי  ה׳ יקום פרצים כ

 הבטחים המעלות שיר
 אש יעקב בית והיה

 קשת בן יכריחני לא
 קול את עלי וישמע

 ולא להפתח צעה
 חרב עליכם והבאתי

 ה׳ אל שמשון ויקרא
 ויקשרו עבדיו ויקמו

 אדני אבירי כל
 לה ענו באר עלי
 זמרו בתודה לה׳
 ויענני פתח יתרו כי

 לכרמים נשכימה
 הוית חזה מלכא אנתה

 עבד מלכא נבוכדנצר
 הפרים ימי את לקים

 קים אפתר ומאמר
 כאשר יעקב ויאמר

 צדקיהו ראם כאשר ויהי
 ותדברנה מותה וכעת

בית מצאה צפור גם

Jer. 13, 17. 
Job 22, 29. 
1 S. 26, 20. 
Job 16, 18. 
Jes. 42, 22. 
Ez. 21, 35. 

Ps. 24, 4. 
Job 11, 4. 

Gen. 24, 2. 
P8. 133, 2. 
Jos. 2, 1. 

1 Chr. 9, 16. 
Gen. 8, 11. 
Hos. 6, 1. 

Gen. 41, 40. 
Prov. 24, 26. 

Jes. 28, 21. 
Ps. 125, 1. 
Ob. 1, 18. 

Job 41, 20. 
1 S. 4, 14. 

Jes. 51, 14. 
Lev. 26, 25. 
Jud. 16, 28. 

2 Reg 12, 21.
Thr. 1, 16. 

Nnm. 21, 17. 
Ps. 147, 7. 
Job 30,11. 

Cant. 7, 13. 
Dan. 2, 31. 
Dan. 3, I. 
Est. 9, 31. 
Est. 9, 32. 

Gen. 32, 3. 
Jer. 39, 4. 
1 S. 4, 20. 
Ps. 84, 4.

http://2
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 .K®ir• 20,32 תחי 1
.Ps. 119, 175 ףןקר

 במתגיהם שקים ויחגרו
ותהללך נפשי

4 2 .

ב ״ וסיס׳ ולי׳ תיבות' בסוף ה׳ מפיק וחד חד מן א

Ein alpliabetisclies Verzeiclmiss von ein Mai vorkom- 
raenden Wortern, die auf ein horbares (mit Mappik ver- 

seheues) He ausgehen.

Ps. 132, 13. 
Ez. 29, 19. 
Dan. 7, 11. 
Cant. 8, 5. 
Job 39, 17. 
Gen. 47, 13. 
Ez. 22, 2. 
Zacb. 4, 2. 
Num. 5, 27.

אוח
T  *

בזה
T ־

גשמה
T : ־

דודה
T

השה
T  •

ותלדי
והודעתה

T  : “  :

וגלה
T  *• :

והשלוה
.Dent. 20, 13 זבןרך,

Prov. 5, 3. 

Prov. 9, 2. 
Jer. 51, 36. 

Jes. 28, 4.
Ps. 102, 14. 

Job 11, 9. 
Prov. 31, 10. 

Gen. 40, 10. 

Dent. 31, 19. 

Dent. 20, 19. 

Prov. 7, 8. 
Ps. 132, 15. 

P rov. 27, 8. 

Job 28, 27. 

D en t. 21, 13. 

Rutb 2, 7.

חכה
T •

טבחה
T  ; •

ימה
T ־

כבכורה
T  • :

לחננה
T  : V :

מדר.
T  •

מכרה.
T  : ■

נצה
שימה

T  *

עצד
פנה

T  •

צידה
T  ••

נר. ק
T •י

דאה
T  T

שביר.
T ; ׳

שבתה
Jer. 30, 18.

 בציוץ ה׳ בחר כי
 ה׳ אדני אמר כה לכן
 קל מץ באדיץ הוית חזה

 המדבר מץ עלה זאת מי
 חכמה אלור. השה כי

 הארץ בכל אין ולחם
 התשפט ארם בן ואתה

 אתה מה אלי ויאמר
 והיתה המים את

 בידך אלהיך ה' ונתנה
 שפתי תטפנר. נפת כי

 מסכה טבחה טבחה
 הנני ה׳ אמר כה לכן

 צבי נבל ציצת והיתה
 ציון תרחם תקום אתה

 מרה מארץ ארכה
 ימצא מי היל אשת
 שריגים שלשה ובגפן
 את לכם כתבו ועתה

 ימים עיר אל תצור כי
 פנה אצל בשוק עבר
 אביוניה אברך ברך

 קנה מן נודדת כצפור
 ויספרה ראה אז

 שמלת את והסירה
 נא אלקטה ותאמר

שב הנני ה׳ אמר כה
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ף לו ח ו

ח א מפקין לא י״ ״ וסי׳ תיבו׳ בסוף ה
18 ein Mai vorkommeude Worter, die ausnabms- 
wei8e, umgekehrt vom Vorigen, auf ein unhorbares 

(ruhendes, mit Rapbe versebenes) He ausgeben.

Ex. 2,3. הצפינו עור יכלה ולא  
Ex. 9,18. מחר כעת ממטיר הנני  

Num. 15, 31. בזה ה' דבר כי
J0S. 19,13. קדמה עבר ומשם
jud. 1,31. את הוריש לא אשר
1 S. 20,20. החצים שלשת ואני

1 Reg. 14,12. לביתך לכי קומי ואת  
Jer. 20,17. מרחם מותתני לא אשר  

Ez. 14,4. ואמרת אותם רבר לכן  
Ez. 16,44. עליך המעל כל הנה

Ez. 24,6. דסיר ה'♦ אדני אמר כה לכן  
Ez. 36,5. לא אם ה' אדני אמר כה לכן  

Ez. 39, 16.
Ez. 47, 10.
Jes. 21, 2.

Jes. 30, 32.
Zacb. 4, 7.

Job 31, 22.

ותחמרה
T  : ; -----

הוסרה
T  : T  •

עונה
T

עתה
T  *

חלבה
T  : V

צדה
T  •

בבאה
T  :

ורחמה
T ; ־ :

בה
T

כאמה
T • :

חלאתה
T  T  : V

כלא
T  •

המונה
־ : T

למינה
T  • :

אנחתה
T T : ־

מוסדה
T T

הראשה
T  T

משכמה

 המונה עיר שם וגם
 דוגים עליו יעמדו והיה
 לי הגד קשה חזות
 מטה מעבר כל והיה

 הגדול הר אתה מי
תפול משכמה כתפי

36

 ממסורתא לבד וחד
Job 31,22. הספרים בכל רפי י תשבר מקנה ואזרעי

 מן הה' שאין אותן אם כי מנה שלא ״נר'
השאר• וכן עון כמו שהוא כמו.ע־ונה היסוד

 לומר שיצטרך היסוד מן ה' מלןנה אבל
 מונה שהוא ואע״ם • ל,ן לומר שאין מלןנה
 יסוד שבהם וה' ערים שהם יעתה חלבה

 ואתי אחר במקום ה' מפיק שהם מפני זהו
 בשום ה׳ מסיק אינו מקנה אבל לאיחלפי

מרי״̂( אבא פי' כך • מקום

1) D ieser Zusatz iat in  danselben SchriftzUgen, wie daa 
H anaacript g eh a lten ; ea lat alao zweifelhaft, ob dor Abachreiber es 
ao Torgefbnden oder ob e r’a aelber hinzugefUgt hat. —

7*
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.44

 ה מפיק לא וחד ה מפיק חד וחד חד מץ זוגין
וסימניהון לי׳ חד וכל

11 zwei Mai vorkommende Wdrter, die auf ein He 
ausgehen, das immer eiu Mai hdrbar 1st (Mappik) und ein 

Mai ruhet (Raphe)

ימצא מי חיל אשת מכרה  Prov. 31, !0.
T  : •

מכרה יעקב ויאמר מכרה  Gen. 25,31. 
מראה והנה הכהן וראה ושערה  Lev. 13,20.

T T  :

הוא לבנה בהרת ואם ושערה  Lev. 13,4.
T T  :

תתן לא בהמה ובכל לרבעה  Lev. 18,23. 
אל תקרב אשר ואשה לרבעה  Lev. 20,16. 

אותי תיראי אך אמרתי מעונה  zeph. 3,7.
ומתחת קדם אלהי מעינה  Dent. 33,27.

שריגם שלשה ובגפן נצה  «en. 40,10. 
כתם קציר לפני כי נצה  Jes. 18,5. 

ואתננה סחרה והיה ואתננה  Jes. 23,18. 
שנה שבעים מקץ והיה לאתעה  Jes. 23,17. 

צבאות ה׳ נאם אליך הנני רכבה  Nah. 2,14. 
בבגדי דכלתך דדן לרכבה  ez. 27,20. 

והכה יורשנה ה׳ הנה חילה  zach. 9,4.
T ״• 

לחילה לבכם שיתו לחילה 48,14 .
T  •• :

נבל ציצת והיתר. כבכורה  Jes. 28,4.
T  • :

מצאתי במדבר כענבים כבכורה  hos. 9,10.
T  • :

שפתי תטפנה נפת כי חכה  Prov. 5,3.
T  •

איוב את חכה ואליהו חכה  Job 32, 4.
T י 

ערכה אנוש ירע לא ערכה  Job 28,13.
T  : V

השיבני תוכל אם ערכה  Job 33,5.

ממסורתא לבד וחד

 .Prov. 9,2 טבחה
44,23 .8? .טבחה 

 ייגה מסכה טבחה
טבחה כצאן נחשבנו

10

.45

ב ׳  בסוף ר תיב׳ בריש 1 נסב׳ וחד חד מן זוגין כ
וסימניהון ולית מלעיל וחד מלרע חד תיבו׳

22 zwei Mai vorkommende Worter, die anfangen und 
schliessen mit einem Waw, das am Anfang je ein Mai 
Schwa (oder dessen stellvertreteuden Vocal) und ein Mai 
einen (eigentlichen oder natiirlichen) Vocal hat (d. h. ein 

Mai Waw copulat. und ein Mai Waw conversivum ist.)

15

20

25

30
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Gen. 41, 36. אכל כל את ויקבצו ויצברו
Ex. 8, 10. המרם חמרם אתם ויצברו

Ex. 28, 28. קדמ׳ החשן• את ןירכסי
Ex. 39, 21. תגינ׳ י החשן את וירכסו
Lev. 22, 2. אהרן אל דבר ויגזרו
Hos. 9, 10. במדבר כענבים רנזרו

Num. 13, 2. ויתרו אנשים לך שלח ויתרו
Num. 13, 21. את ויתרו ויעלו רתרו
1 S. 30, 22. ובליעל רע איש כל ויען וינהגו

1 S. 30, 2. הנשים את וישבו וינהגו
1 Reg. 18, 34. ארבעה מלאו ויאמר ויצקו
2 Reg. 4, 40. ויהי לאכול לאנשים ויצקו
1 Reg. 21, 10. אנשים שנים והושיבו ויעךהו
1 Reg. 21, 13. האנשים שני ויבאו ויעלהו

Ps. 45, 12. יפיך המלך ויתאו
T  : • ;

1 Chr. 11, 17. ד״ה י ויאמר דויד ויתאו
• T : ־

Job 26, 11. ירופפו שמים עמודי ויתמהו
Gen. 43, 33. הבכור לפניו וישבו ויתמהו
Job 12, 16. במים יעצר הן רהפכו
1 S. 25, 12. לדרכם דוד נערי ףהפכו

Ez. 37, 9. הנבא אלי ויאמר ויחיו
Ez. 37, 10. צוני כאשר והנבאתי ויחיו
Ps. 129, 5. אחור ויסגו יבשו ויסיגי
Ps. 78, 57. כאבותם ויבגרו ויפנו ניסנו

Hab. 1, 16. העלה בחכה כלה ויאספהו
1 S. 14, 62. חזקה המלחמה ותהי ננאספהו
Jes. 46, 8. שמים הרעיפו ויפרו

Gen. 47, 27. pבא ישראל וישב ויפרו
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1 Reg. 5, 11. מאיתן האדם מכל ויחכם 1 דד״ה המלך. אל ויבא וינתנו
: T • :

2 Chr. 18, 14.
Ps. 55, 20. ויענם אל ישמע ונענם עליהם ויעזרו וינתנו

: T ־”

1 Chr. 5, 20.
2 Chr. 10, 13. דד״ה י קשה המלך ויענם נצב ה׳ אדני את ראיתי וירעשו Am. 9, 1.
2 Reg. 17, 27. דמלכי׳ אשורי מלך ויצו ויורם הפחד מקול הנס והיה וירעשו Jes. 24, 18.

Ps. 64, 8. פתאם חץ אלהים וירם בסודי עמדו ואם השמיעו Jer. 23, 22.
Neh. 9, 27. צריהם ביר ותתנם ויושיעם ושמעיה ומעשיה השמיעו Neh. 12, 42.
Jud. 2, 16. שפטים ה׳ ויקם ניושיעם ארץ יירשו צדיקים וישכנו Ps. 37, 29.

Dan. 11, 11. ויצא הנגב מלך ויתמךמר שור עד מחוילה וישכנו Gen. 26, 18.

Dan. 8, 7. אצל מגיע וראיתיו ויתמרמר
1 0

ויבשו במים יעצר הן הבישו Job 12, 15.
Ex. 23, 12. תעשה ימים ששת וינפש בל אף נטעו בל אף הבשו Jes. 40, 24.
2 S. 16, 14. העם וכל המלך ויבא וינפש בארץ בר פסת יהי ויציצו

• T :
Ps. 72, 16.

Prov. 31, 31. יריה מפרי לה תנו ויהללוה כמו רשעים בפרח הציצו Ps. 92, 8.
Cant. 6, 9. תמתי יונתי היא אחת רהללוה אם אלי ה' ויאמר ויצאו Jer. 15, 1.
Am. 8, 5. החדש יעבר מתי לאמר ונפתחה שכם ואת חמור ואת ויצאו Gen. 34, 26.

Gen. 43, 21. אל באנו כי ויהי ונפתחה
1 0

נם עשתו שמנו ויצליחו Jer. 5, 28.
Ps. 7, 6. נפשי אויב ירדף ו_ישג נבנה ליהודה ויאמר הצליחו 2 Chr. 14, 6.

Gen. 31, 25. יעקב את לבן
Jer. 38, 1. מתן בן שפטיה וישמע ויוכל ממסורתא ולבד

Hos. 12, 6. 
1 S. 26, 24.

 ויכל מלאך אל וישר
נפשך גדלה כאשר והנה

ויכל
ויצלני ■20 וישבעו ענדם יאכלו וישבעו Ps. 22, 27.

Ex. 18, 4. אליעזר האהד ושם דצלני שבעו וישבעו כמרעיתם וישבעו
T : • ־

Hos. 13, 6.

Zach. 14, 4. ביום רגליו ועמדו ומש
T

Gen. 10, 23. דבראשי׳ י עוץ ארם ובני ומש
T־

---------־ —

Job 37, 2. ברגז שמוע שמעו והגה
25Ez. 2, 10. לפני אותה ויפרש והגה

4 6 .Ex. 16, 7.
V V T

ה׳ כבוד את וראיתם והקר
Ps. 56, 18. וצהרים ובקר ערב ובקר

T י'.• בריש ו מלעיל וחד מלרע חד וחד חד מן זוגין א י
וסימניהון ול׳ תיב׳

11 zwei Mai vorkommende Worter, die mit Waw an- 
fangen, das je ein Mai Schwa (oder dessen stellvertreten- 

den Vocal) nnd ein Mai einen (eigentlichen) Vocal hat.

 •Num. 16> 6 ןירי[
 .Jud. 8, 16 ןיך̂י
 ו?זת 32, 50.
.ומת 2,9

■ T

.ov. 9,9־»p ויחכם

 קרח אל וידבר
 העיר זקני את ויקה
 אתה אשר בהר

 אשתו לו ותאמר
ויחכם לחכם תז

30

וישבע
T  : • :

וישבע

סמסורתא ולבר

 אש במו שרף חציו
דד״ה .יהוידע ויזקץ

36

Jes. 44, 16. 
2 Chr. 24, 15.
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47.

 בריש וא׳ מלעיל וחד מלר׳ חד וחד חד מן זוגיל כ׳
וסי׳ ולי׳ תיב׳

20 zwei Mai vorkommende Wdrter, die mit anfangen 
und immer das Waw je ein Mai eia Schwa (oder dessen 
stellvertretenden schwachcn Vocal) und ein Mai einen 

(eigentlichen) Vocal hat.

 .Jes. 51,2 ואבךכהו
.oen. 27,33 ואברכהו

״״ ־ : t - : t

 .Gen. 17,2 וארבה
.Jos. 24, 3 וארב*

V : ־  T

 .Gen. 18,5 ואקחה
 .zach. 11, 13 ואקחה

 .s. 15,25 ואשתחוה 1
 .Gen. 24,48 ואשתחור׳

 .Job 31,17 ואכל
 .Gen. 27, 33 ואכל

 .Gen. 27, 25 ואכלה
.ez. 3,3 ואכלה

T  : T

.32,10 .! פת׳ ואכלם פנ
.s. 22,39 ואכלם 2

.ך.----------

Ex. 33, 13. 
Ex. 33. 17. 

 .Prov. 17, 17 ואח
 .Koh. 4, 8 ואח

Hos. 11, 4. 
Jer. 15, 6.

 .eut. 10,2^ ואכתב
.J®f• 32,10 ואכתב
^  : V T

 .hos. 13,8 ואכלם
.Jer. 15,16 ואכלם

T : •״

 .Jer. 40,15 ואכה
.Neb. 13, 25 ואבה

V ־  T

.Hos. 13, 8 ואקרע
 .seg. 14,8 ואקרע 1
פת׳ ואקוה  p®■ 2̂,11•

T  T

ואט
ואט

 אברהם אל הביטו
 חרדה יצחק ויחרד

 ובינך ביני בריתי ואתנה
 כתי׳ כן • אביכם את ואקח

 לבכם וסעדו לחס פת
 השליכהו אלי ה׳ ויאמר
 חטאתי נא שא ועתה
 לה׳ ואשתחוה ואקד

 אכל ולא לבדי פתי
 חררה יצחק ויחרד
 לי הגשה ויאמר
 בטנך אדם בז אלי ויאמר
 ויהר לי הניחה ועתה

 יקומון ולא ואמהצם
 מצאתי נא אם ועתה

 גם משה אל ה׳ ויאמר
 הרע אהב עת בכל

 שני ואין אחד יש
 אמשכם אדם בחבלי

 ה׳ נאם אתי נטשת את
 הדברים את הלחת על

 ואעד ואהתם בספר
 שכול כרב אפגשם
 ואכלם דבריך נמצאו
 אל אמר קרה בן ויוחנן
 ואקללם עמם ואריב

 שכול כרב אפגשם
 דוד מבית הממלכה את

עשית כי לעולם אודך

10

15

Ps. 69, 21. לבי שברה חרפה ואר־ןוה
Jes. 10, 13. עשיתי ידי בכח אמר כי T *ואסירי  ;

Ez. 16, 60. ותעשינה ותגבהינה ואסיר
* T  T

2 Chr. 1, 10. לי תן ומדע חכמה עתה ןאצאה
Neh. 2, 13. לילה הגיא בשער ואצאה

T ״״ : T

1 S. 27, 5. אכיש אל דוד ויאמר ואשבה
T  : •* :

Esra 9, 3. הזה הדבר את וכשמעי ואשבה
Jes. 41, 28. ומאלה איש ואין וארא ואשאלם

Neh. 1, 2. מאחי אחד חנני ויבא ואשאלם
T  : V T ״״

Jes. 63, 5. ואשתומם עזר ואין ואביט ואשתומם
Dan. 8, 27. נהייתי דניאל ואני V T ; *•ואשתומם

ממסורתא ולבד

Num. 9, 8. משה אלהם ויאמר ואשמעה
Dan. 8, 13. מדבר קרוש אחד ואשמעה

T  T: : V T

20,

25

30

35

.48

 בריש ל' מלעיל וחד מלרע חד וחד חד מן זוגין י״ח
וסימ׳ לי׳ חד וכל תיבות׳

18 zwei Mai vorkommende Wiirter, die mit Lamed an- 
fangen, das ein Mai Schwa (oder dessen stellvertretenden 

Vocal) und ein Mai einen (eigentlichen) Vocal hat.

J0S. 7, 5. העי אנשי מהם ויכו למים
Gen. 1, 6. רקיע יהי אלהים ויאמר למים

• T  T

Gen. 9, 15. אשר בריתי את וזכרתי למבול
Ps. 29, 10. וישב ישב למבול ה׳ למבול

Ps. 105, 39. למסך ענן פרש למסר
Ex. 26, 37. חמשה למסך ועשית למסר
Lev. 13, 2. בעור יהיה כי אדם לנגע

Deut. 17, 8. דבר ממך יפלא כי לנגע
- V  T

Lev. 25, 2.3. לצמתת תמכר לא והארץ לצמתת
Ley. 26, 30. מלאת עד יגאל לא ואם לצמיסת
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Deut. 24, 8. הצרעת בנגע השמר ע ^ 1 נבלה כל תאכלו לא לנכרי Deut. 14, 21.
Lev. 13, 3. הנגע את הכהן וראה בנגע תשיך לא ולאחיך תשיך לנכרי

• : T  “
Deut. 23, 21.

Lev. 26, 26. לחם מטה לכם בשברי בתנור למקום מתחתיות ואעמיד למשפחות Neh. 4, 7.
Lev. 7, 9. תאפה אשר מנחה וכל ר ו ^נ לשבטיכם בבקר ונקרבתם למשפחות J ob. 7, 14.
Jes. 8, 1. לך קח אלי ה׳ ויאמר בחרט 5 למחות ה׳ דבר ולא למחות 2 Reg. 14, 27.

Ex. 32, 4. ויצר מידם ויקח בחרט חילך לנשים תתן אל למחות Prov. 31, 3.
Jes. 19, 2. במצרים מצרים וסכסכתי בממלכה זבחים לה׳ ויזבחו למחרת 1 Chr. 29, 21.

Amos 9, 8. ה׳ אדני עיני הנה I בממלכה תולעת האלהים וימן למחרת Jona 4, 7.

P8. 74, 5. למעלה כמביא יודע
T  T  . I

ובסבר לבאים בתוך נפשי לבאים Ps. 57, 5.
Gen. 22, 13. עיניו את אברהם וישא בסבך 10 היין על למאחרים לבאים Prov. 23, 30.

P8. 80, 6. דמעה לחם האכלתם בךמעות ואמהתי ביתי גרי לזר Job 19, 16.
Thr. 2, It. עיני בדמעות כלו בדמעות לרעך ערבת אם בני לדר

T ־*
Prov. 6, 1.

Am. 4, 2. בקדשו ה׳ אדני נשבע בסירות הדה כחרב פי וישם לחץ Jes. 49, 2.
2 Chr. 35, 13. באש הפסח ויבשלו בסירות 1 ויציבני קשתו דרך לחץ Thr. 3, 12.

Ps. 107, 24. ה׳ מעשי ראו המה במצולה 15 כת׳ י יבחר אשר מי כי לכלב Koh. 9, 4.
Zach. 1, 8. איש והנה הלילה ראיתי במצולה | לי תהיון קדש ואנשי ̂לב לכ Ex. 22, 29.
Dan. 7, 12. העדיו חיותא ושאר |בחי' לפני שלי כרמי לנטרים Cant. 8, 12.
Job 24, 22. בכחו אבירים ומשך בחיין לשלמה היה כרם לבטרים Cant. 8, 11.
Est. 9, 16. אשר היהודים ושאר במדינות לגבאים מבניכם ואקים לנבאים Am. 2, 11.
Thr. 1, 1. ברר ישבה איכה במדינות 20 בקרבי לבי נשבר לנבאים Jer. 23, 9.

ליבשה ים הפך T ־ ;ליבשה  T
Ps. 66, 6.

ממסורתא ולבד ליבשה אלהים ויקרא ליבשה
T  T --

Gen. 1, 10.

ממלכות להם ותתן לפאר. Neh. 9, 22.
Lev. 13, 48. בערב או בשתי או בשתי

1 '. המשכן חצר את ועשית לפאה Ex. 27, 9.
Koh. 10, 17. ארץ אשריך בשתי

2.5 לא אם ולתעודה לתורה Jes. 8, 20.

-----------------  - רפדביה ובני וישוע T ־לתורה
Neh. 8, 7.

50.

בריש ות׳ מלעיל וחד מלרע חר וחר חר מן זרגץ יי׳א .30 49.
וסימ׳ לי׳ חד וכל תיבה בריש ה מלעי׳ והר מלרע חד וחד חד מן זוגין י״א

11 Bwei Mai vorkommende Worter, die mit ןןן׳ anfangen וסימ׳ לית חד וכל תיב׳
and das Waw ein Mai Schwa (oder dessen stellvertre- 11 xwei Mai vorkommende Worter, die mit Beth anfangen,
tenden,8chwachea Vocal) and ein Mai einen (eigentlichen)

3.5
das ein Mai Schwa (oder dessen stellvertretenden,

Vocal hat. schwachenVocal)and ein Maleinen(eigentlichen)Vocalhat.
Lev. 26, 43. מהם תעוב pוהא ותרץ בטבעת בדיו את והובא בשאת Ex. 27, 7.

Pb. 50, 18. ננב ראית אם ותרץ והנה הכהן וראה בשאת Lev. 13, 10.



56

Jer. 62, 28, תשעים חרמנים ויהיו רוחה
T

1 ויתחל אמנון וישכב ותלבב 2 S. 13, 6.
Cant. 1, 16. דודי יפה הנך דעננה

T T ־ : “
אמנון בית תמר ותלך ותלבב 2 S. 13, 8.

Job 15, 32. תמלא יומו בלא רעננה
T T - : ־“ 

! ותפר עצה עצו ותפר Jes. 8, 10.
Cant. 5, 14. זהב גלילי ידיו גלילי כן וידעו ההוא ביום ותפר Zach. 11, 11.

Est. 1, 6. ותכלת כדפס חור גלילי 5 באף תרדף ותשמידם Thr. 3, 66.
Job 10, 15. לי אללי רשעתי אם אללי רפאים יחיו בל מתים ותשמידם Jes. 26, 14.
Micha 7, 1. כאספי הייתי כי לי א^לי איש ואין באתי מדוע ותמוז Jes. 50, 2.
Ps. 118, 25. נא הושיעה ה׳ אנא הצליחה הגבעה בעלי עלי ויקמו ותמת Jud. 20, 5.
Neh. 1, 11. אזנך גא תהי ה׳ אנא והצליחה תלך לפניו אש ותלהט Ps. 91, 3.

P8. 7, 16. ויחפרהו כרה בור כרה 10 באפי קדחה אש כי ותלהט Deut. 32, 22.
2 Chr. 16, 14. אשר בקברתי ויקברהו _כרה לא תאמר כי אף ותחולל Job 35, 14.

Ps. 116, 6. ה׳ פתאים שמר דלתי ילדו הרים בטרם ותחולל Ps. 90, 2.
Ps. 142, 7, רנתי אל הקשיבה דלותי מקרן פר משור לה׳ ותיטב Ps. 69, 32.
P8. 19, 15. פי אמרי לרצון יהיו רגאלי ; בעיניו הנערה ותיטב Est. 2, 9.
Job 19, 25. חי גאלי ידעתי ואני גאלי 15 ואהמיה אלהים אזכרה ותתעטף Ps. 77, 4.

ממסודתא ולבד
בתוכי רוחי עלי ותתעטף Ps. 143, 4.

1 אש כתנור תשיתמו ותאכלם Ps. 21, 10.
Koli. 5, 12. חולה דעה יש שמוד

T רם׳ קדמ׳ י מדבר זה עוד ותאכלם Job 1, 16.
1 S. 9, 24. השוק את הטבח וידם שמור

T ; רשעים רע נא יגמד ותכונן Ps. 7, 10.
והעליה 20 דשמ׳ ישראלי עמך את לך ותכונן 2 S. 7, 24.

Ps. 17, 3. לילה פקדת לבי בחנת זמתי̂<
Jer. 4, 28. האדץ תאבל זאת על זמתי i (

I !
Ps. 90, 8. עלמנו לנגדך עונתנו

i

Ps. 8, 7. ידיך במעשי תמשילהו שתה
T ־

1

Dent. 23, 5. קדמו לא אשד דבד על שכר
T ־

25 ס 1

2 Reg. 7, 6. מחנה את השמיע ואדני • שכר
T ־ וסימניהו׳ מלעיל וחד מלרע חד זוגין י״ב

--------------------------- ־ 12 zwei Mai vorkoniincnde Worter, die ein Mai den
Wortton ultima und ein Mai peuultima haben.

52.
30 מרבה הזאת העיר נא הנה אמלטה Gen. 19, 20.

וסימל לי׳ חד וכל ש וחר ם חד וחד חד מן זוגין כ׳
i כי נא שלחני ויאמר

T  : T  •
אמלטה 1 S. 20, 29.

20 Wiirter, die zwei Mai vorkommen und zwar das e i n e האשה נטמאה לא ואם ונקתה Nuin. 5, 28.
Mai mit '□ (oder jy) und das andere Mai mit ש (d. 11. ! פתחיה ואבלו ואנו ונקתה Jes. 3, 26.

ein Mai mit Sz-Laut und eiu Mai mit Sch-Laut.) דוד בא כי לשאול ויגד נכר 1 S. 23, 7.

Ex. 9, 17. בעמי מסתולל עודך מסתולל צ5| שרים פני נשא לא אשר נכר Job 34, 19.

Jes. 59, 15. נעדדת האמת ותהי משתולל י אצפצף כן ענוד כסוס דלו Jes. 38, 14.

__  __ . . גר מעם נהל פרץ דלו Job 28, 4.
1) Die drel folgrenden sind spSteror Zusat* unter dem כחדא ו דק באדין רוחא

T
Dan. 2", 35.



5 7

Lev. 2, 14. 
Deut. 33, 14. 
Deut. 2, 1. 
Nell. 4, 9. 
Deut. 4, 48. 
Jos. 19, 19.
1 Eeg. 8, 7. 
Gen. 8, 1. 
Lev. 4, 35. 
Jes. 26, 1.
2 Reg. 19,29. 
Jes. 37, 30. 
Gen. 26, 20.
1 Chr. 8, 39. 
Koh. 7, 6. 
Cant. 1, 1. 
Hos. 2, 8. 
Prov. 26, 20. 
Zacb. 10, 5. 
Ez. 32, 30. 
Job 37, 16. 
Esra 6, 1. 
Tir. 3, 16. 
Gen. 50, 6. 
Jer. 31, 22. 
Ps. 60, 3. 
Esra 6, 7. 
Jes. 59, 20. 
Job 34, 20. 
Ps. 138, 6.
1 Chr. 15, 22. 
Job 33, 27. 
Ez. 46, 14.
2 Chr. 11, 22. 
Prov. 23, 2. 
Esra 6, 12. 
Thr. 3, 45. 
Jes. 51, 23.

גר^
גרש
ונסב

T־“ T

ונשוב
T  T ~

שיאן
ושיאה
ויפכו

T־־

וישכר
T ”

 יוסר
 יושר

חיש ם
T ־

שחים
• T

עשק■
עשק

הפירים
השירים
בסירים
בשרים
בוסים
בושים
בשום
בשם

השביעני
השביעני

תסובב
תשובב
ולשבי

** T  :

ולשבי
: T ״*

ויסירו
• T :

וישירו
• T ;

יסר
T

ישר
לרם

T

לראש
T

שכין
שכן
מחי
שחי

 בכורים מנחת תקריב ואם
 שמש תבואת וממגד

 המרברה ונסע ונפץ
 אויבינו שמעו כאשר ויהי

 שפת על אשר מערער
 ושיאון וחפרים

 פרשים הכרובים כי
 נח את אלהים וידכר
 יסיר חלבה כל ואת

 השיר יושר ההוא ביום
 דמלכי׳ י האות לך ווה
 רישע׳ האות♦ לך ווה

 ■גרר רעי יבוTו
 אחיו עשק ובני

 יםTהם כקול כי
 אשר השירים שיר
 דרכך את שך הנני לכן

 קרה ביום בגד מעדה
 בוסים כגברים והיו

 צפון נסיכי שמה
 אלוה בשום התרע

 נביאה חגי והתנבי
 לענה הרוני במרורים

 לאמר השביעני אבי
 תתחמקין מתי ער

 פרצתנו זנחתנו אלהים
 אלהא בית לעבירת שבקו

 ולשבי גואל לציון ובא
 וחצות ימתו רגע

 ה׳ כבוד גדול כי ה׳ בדרכי
 הלוים שר וכנניהו

 ויאמר אנשים על
 עליו תעשה ומנחה
 רחבעם לראש ויעמד
 בלעך שכין ושמת

 שמה שכן די ואלהא
I תשימנו ומאום

i מוגיך ביר ושמתיה

5 3 .

10

20

16

וסי׳ ולי׳ תיבו׳ בסוף ו וחד י׳ חד וחד חד מן זוגין ט׳

9 Worter, welche •zwei Mai vorkommen und zwar ein 
Mai mit 'ר und ein Mai mit 'ף am Ende,

25

30

35

2 S. 15, 8. עבדך גדר נדר כי בשבתי
Prov. 31, 23. בשערים נודע בשבתו

Jes. 38, 12. כאהל מני ונגלה נסע דורי
Jes. 53, 8. וממשפט מעצר דורו

1 Chr. 29, 3. אלהי בבית ברצותי ועוד ברצותי
Job 34, 9. גבר יסכן לא אמר כי ברצתו
Ps. 71, 21. ותסב גדלתי תרב גדלתי

Est. 1, 4. עשר את בהראתו גדולתו
T  :

Thr. 2, 11. בדמעות כלו כבדי
Prov. 7, 23. כברו חץ יפלח עד כבדו'
Ps. 55, 14. כערכי אנוש ואתה כערכי

2 Reg. 23,35. נתן והזהב והכסף כערכי'
Ps. 45, 11. וראי בת שמעי והטי

Jos. 24, 23. את הסירו ועתה והטו
Ps. 38, 18. נכון לצלע אני כי ומכאובי

2 Chr. 6, 29. ד״ה י תחנה כל תפלה כל ומכאבו
Jes. 3, 7. לאמר ההוא ביום ישא ובביתי

2 Chr. 7, 11. דד״ה ה׳. בית את שלמה ויכל ובביתו

5 4 .

 תיבות׳ בסוף ך נקבה לש׳ וחד זכר לשון חד זוגין ח'
וסי׳ ולי׳

8 Worter, die 2 Mai vorkommen und zwar ein Mai mit 
 .am Ende, d. h. ein Mai.mit suffix ך und ein Mai ף

2 p. 8. m. und ein Mai mit suffix. 2 p. 8. f.

Koh. 9,7. לחמך בשמחה אכל לך  
1 Sam. 1,14. מחי עד עלי אליח ויאמר  

P8.69,27. רדסו הכית אשר אתה כי  
Jes. 22,2. הומיה עיר מלאה תשאות

8

יינך

:עך
חלליף
חלליך
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ספיף £z. 28, 13.
Jer. 31,,4.

שריד Am. 5, 23.
שיריך Ez. 26, 13.

ןך,אבךהיף Ez. 25, 7.
והאברתיך Zeph. 2!, 5.
והאכלתיך Jes. 58,, 14.
האכלתיך Ez. 16, 19.

ף ^פי ב Ez. 5, 3
ב?נסוך Jer. 2, 54ג.
שמניף Cant. 1,, 3.
שמגיד Cant. 4,, 10.

 הייה אלהים גן בערן
 ונבנה אבנך עור

 שריך המון מעלי הסר
 שיריך המון והשבהי

 ירי אה גטיהי הנני לכן
 הים חבל ישבי הוי
 ה׳ על ההעגג או

 לך נההי אשר ולחמי
 במספר מעט משם ולקחה
 גפשוה רם נמצאו

 טובים שמניך לריח
אחהי רריך יפו מה

.5 5

א ״ וסי׳ פום קמץ וחר פום מלא חר וחר חר מן זונין כ

21 Wbrter, welche 2 Mai vorkommen, ein Mai mit
Cholam und ein Mai mit Scburek.

אני אלהים תאמר האמר
T  V

Ez. 28, 9.
הקצר יעקב בית האמור

T  V
Micha 2, 7.

שפט שמעון למטה חורי Num. 13, 5.
אביחיל בני אלה חורי 1 Chr. 5, 14.

ממסוכה ישר כחרק טובם
T

Micha 7, 4.

טובם בירם לא הן טובם
T

Job 21, 16.

ויאמר אנשים על יישר
T

Job 33, 27.

בעמי נמצאו כי ישור
T

Jer. 5j 26.

נאמן לבבו את ומצאת וכרות
T  :

Neb. 9, 8.

וכתות ומעוך וכרות
T  :

Lev. 22, 24.

למלכים אל למואל Prov. 31, 4.

מלך1למואל רברי נ׳מואל Prov. 31, 1.

ה׳ מיר בכתב הכל מלאכות 1 Chr. 28, 19.
ה׳ מלאך חגי ויאמר במלאכות Hag. 1, 13.
לי אבנה האמר ומשוח Jer. 22, 14.
רך היום ואנכי ומשוח 2 S. 3, 39.

פניך על מפיץ עלה נצור
T

Nab. 2, 2.

10

15

20

25

30

35

Cant. 8, 9. היא חומה אם נצור
T

Gen. 30, 16. השרה מן יעקב ויבא שכר
T

Neh. 6, 13. הוא שכור למען שכור
Jud. 14, 19. ה׳ רוח עליו ותצלח חליצותם
Hab. 3, 14. במטיו נקבת עליצתם
Jes. 68, 7. לרעב פרם הלוא פרם
Joel 2, 2. יום ואפלה חשך יום T \פרש

Jer. 6, 29. מאשתם מפח נחר צרוף
Ps. 12, 7. טהרות אמרות ה׳ אמרות צרוף

2 S. 18, 22. אחימעץ עור ויסף מצאת
Gen. 38, 25. והיא מוצאת הוא מוצאת

2 S. 6, 23. שאול בת ולמיכל מותה
T

1 S. 4, 20. ותרברנה מותה וכעת מותה
1 S. 22, 2. איש כל אליו ויתקבצו מצוק
1 S. 14, 5. מצוק האחר השן מצוק
1 S. 27, 2. הוא ויעבר רור ויקם מעוך

Lev. 22, 24. ונתוק וכתות ומעוך
Ez. 16, 3. ה׳ ארני אמר כה ואמרת מכרתיך

Ez. 21, 36. תערה אל השב מקרותיך
Dent 21, 23. נבלתו תלין לא קבור
1 Reg. 13,31. אתו קברו אחרי ויהי ך,בור
Num. 26, 17, המרינים את צרור
Hos. 13, 12. אפרים עון צרור

T

Jer. 16, 5. מרוח בית תבוא אל תניר
T

Jer. 4, 1.  נאם ישראל תשוב אם

.56

תנור
T

*) אנ״ך (משמש  רכוו׳ ולי׳ לישן בחר ג׳ ג׳
וסימניהון

מן מי ״ א

Ein alphabetisches V erzeichniss von j e dreiWortern aus einem 
Stamme, (?)von denen jedes nur ein Mai vorkommt (and 
zwar so, dass das erste im Pent., das zweite in den 

Proph. und das dritte in den Hagiogr. sich findet.)

Gen. 25,3. שבא אה ילר ויקשן אשורם
H0S. 13,7. שחל כמו להם ואהי אשור

ג ) Das E ingeschlossene 1st von an d erer Hand.
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Ps. 17, 11.
Gen. 28, 6. 
Jos. 24, 10. 
Dan. 2, 19. 
Gen. 47, 18. 
Ez. 1, 11. 
Neh. 9, 37. 
Ex. 2, 19. 
Jes. 38, 14. 
Prov. 26, 7. 
Gen. 29, 21. 
Hos. 4, 18. 
Job 6, 22. 
Ex. 32, 27. 
Zach. 10, 9. 
Prov. 3, 28. 
Lev. 11, 37. 
Jes. 61, 11. 
Ps. 97, 11. 
Gen. 39, 21. 
Jer. 16, 13. 
Ps. 9, 14. 
Dent. 9, 21. 
Jud. 16, 21. 
Thr. 5, 13. 
Lev. 4, 35. 
Jes. 26, 1. 
Job 33, 27. 
Ex. 17, 12. 
Jud. 20, 34. 
Prov. 7, 23. 
Gen. 24, 23.
1 S. 4, 19. 
Ps. 19, 3. 
Gen. 25, 31. 
Ez. 21, .35. 
Prov. 31, 10. 
Ex. 14, 3.

אשרנף
בברכו

ברוןד
 וחס׳ לי׳ בקי

.. .-ך יגריתנו

גויתיהנה
T י• ■ :  V

גויתינו
דלה
דלו

דליף
הבה

T T

הבו
הבו

T

ושובו
T

ושבו
T T

ושוב
T

זרוע
זרועיה

T V •״

דרע
“  ♦T

חנו
חנינה

T •

חננני
* : T

 טחון
 טוחן
 • טחון
 יוסר
 יושר
ישר

T

כבדים
כברה

T •• T

כבדו

̂יז
ללת

ללילה
T  : “  :

מכרה
T  :

מצרותיך
מכרה

T : •

נבכים

 סבבוני עתה
 כי עשו וירא
 לשמע אביתי ולא

 בחזוא לדניאל אדין
 ההוא השנה ותתם

 וכנפיהם ופניהם
 מרבה ותבואתה

 מצרי איש ותאמרן
 אצפצף כן עגור כסום

 מפסח שוקים
 לבן אל יעקב ויאמר

 סבאם סר
 לי הבו אמרתי הכי

 ה׳ אמר כה להם ויאמר
 בעמים ואזרעם

 לך לרעיך תאמר אל
 על מנבלתם יפל וכי
 צמחה תוציא כארץ כי

 לצדיק דרע אור
 יוסח את ה׳ ויהי

 מעל אתכם והטלתי
 משנאי עניי ראה ה׳

 אשר חטאתכם ואת
 פלשתים ויאחזוהו
 נשאו טחון בחורים

 יסיר חלבה כל ואת
 השיר יושר ההוא ביום

 חטאתי ויאמר אנשים על
 כבדים משה וידי

 לגבעה מנגב ויבאו
 כבדו חץ יפלח עד

 את מי בת ויאמר
 פינחס אשת וכלתו

 אמר יביע ליום יום
 יעקב ויאמר
 תערה אל השב
 ימצא מי חיל אשת
ישראל לבני פרעה ואמר

10

15

20

25

30

35

נביכו
T

נבובה
T T

שכר
T

שכריה
T  V • :

שכור
T

עשהו
עשה

T

עשיתי
כ<יאל
פנינו

• T

פנימו
T •״

צדה
T *

צידה
T ••

צרוני
• T

לודאי
קךאים
קךאיה

רבה
רבה
רבי

שלחו
שלחה

T : •

שלחתי
תתראו

T : *

 חסר לית תראי
לי׳ תראה

 נבכו בהמה נאנחה מה
 דחופים יצאו הרצים

 השדה מן יעקב ויבא
 בקרבה שכריה גם

 הוא שכור למען
 אתה גם תבל גבל
 ה׳ אמר כה
 ממך עצמי נכחד לא

 שם יעקב ויקרא
 תעינו כצאן כלנו

 צדקות ה׳ צדיק כי
 החצים שלשת ואני
 אביוניה אברך ברך

 חנם איבי כצפור
 העדה קריאי אלה
 הלכו אבשלום ואת
 שם רפאים כי ידע ולא
 הנער את אלהים ויהי
 הדה העם את יתן ומי

 רבי לדניאל מלכא אדין
 והאנשים אור הבקר

 ספר איה ה׳ אמר כה
 איש דניאל אלי ויאמר

 שבר יש כי יעקב וירא
 ונהרת תראי או

מראינו לפניך ויראו

Joel 1, 18. 
Est. 3, 15. 

Gen. 30, 16. 
Jer. 46, 21. 
Neh. 6, 13. 
Ex. 18, 18. 
Jer. 33, 2. 

Ps. 139, 15. 
Gen. 32, 31. 

Jes. 53, 6. 
Ps. 11, 7.

1 S. 20, 20. 
Ps. 132, 15.
Thr. 3, 52. 

Num. 1, 16.
2 S. 15, 11. 
Prov. 9, 18. 
Gen. 21, 20.
Jud. 9, 29. 
Dan. 2, 48. 
Gen. 44, 3. 
Jes. 50, 1. 

Dan. 10, 11. 
Gen. 42, 1. 
Jes. 60, 5. 

Dan. 1, 13.
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ב ״  חד באורי׳ חד דכו׳ לי׳ וחד חד וכל ג׳ ג׳ מן א
• וסימ׳ בכתובים חד בנביאי׳

Ein alphabetisches Verzeichniss von je3 ein Mai vorkom- 
menden Wortem, von denendas erste im Pent., das zweite 
in den Proph. und das dritte in den Hagiogr. sich 

findet.

Ex. 33,19. אעביר אני ויאמר אחון
Jud. 6,28. נשקפה החלון בער אחרו

8׳
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חלקי אני אף אענה Job 32, 17.
עשרה ובארבע בהם Gen. 14, 5.

אלי ה׳ אמר כה כי בחם Jes. 18, 4.
חסדך בהשמים ה׳ T “ *בהשמים  “ : P8. 36, 6.

בכורים מנחת תקריב ואם גרש Lev. 2, 14.
המדברה וינסו ויפנו גךעם Jud. 20, 45.
רע שנאת ה׳ יראת גאה Prov. 8, 13.
ולקטו העם שטו דכו

T
Nnm. 11, 8.

וסוס רכב המוציא T :־־דעכו
Jes. 43, 17.

כדברים סבוני דעכו Ps. 118, 12.
פניו על אברהם ויפל הבת Gen. 17, 17.
אפרים לי יקיר הבן Jer. 31, 20.
כי תנין אם אני הים

T־“ :
Job 7, 12.

אביו אל יוסף ויאמר נאברכם Gen. 48, 9.
ה׳ אמר אתכם אהבתי ואהב

T *־ Mai. 1, 2.
ערתיך נפשי שמרה ואהבם Ps. 119, 167.

ויאמר משלו וישא זעמה
T*־ ;

Nnm. 23, 7.

קוינו לך חננו ה׳ זרעם
T  : Jes. 33, 2.

ברכאל בן אליהוא ויען -זחלתי ך . . .
Job 32, 6.

היריעת המש את ויחבר חבר Ex. 36, 10.

בה תנבל חמת וגם חכמה
T  : T

Zach. 9, 2.
חברים עליו יכרו חברים Job 40, 30.

וחילו פרעה מרכבת מבעו Ex. 15, 4.
ממסוכה ישר כחדק טובם

T
Micha 7, 4.

טובם בידם לא הן טובם
T

Job 21, 16.

לפני משה ובבא וצוד, Ex. 34, 34.

קלו הוד את ה׳ והשמיע נךאה Jes. 30, 30.

שגיא מצאנהו לא שדי וענה Job 37, 23.

משה כלת ביום ויהי כלת Num. 7, 1.

לרעה עליהם שקד הנני כלותם Jer. 44, 27.

שלמה מלאכת כל ותכן (|לת־ו 2 Chr. 8, 16.

משה אל ה׳ צוה כאשר למשמרת Ex. 16, 34.

מחוצה הכתף ואל לעולה
V T

Ez. 40, 40.

אל הלכים הנחלים כל ללכת
V T T

Koh. 1, 7.
יבא לא הפרכת אל אך מקרשי Lev. 21, 23.

התאנה להם ותאמר מתקי Jud. 9, 11.
ואחריו נחל רגבי לו מתקו Job 21, 33.

שריגים שלשה ובגפן נצה
T •

Gen. 40, 10.

10

15

20

25

30

35

Jes. 18, 6 . פרח כתם קציר לפני כי נצה
T *

Cant. 1, 4. נרוצה אחריך משכני נרוצה
T T

Num. 10, 10. שמחתכם וביום שמחתכם
Hag. 2, 15. לבבכם נא שימו ועתה שום
Ps. 16, 11. חיים ארח תודיעני שמחות

Gen. 10, 28. דבראשי׳ .עובל ואת עובל
Hab. 2, 4. ישרה לא עפלה הנה עפלה

T ; •

Ps. 119, 71. עניתי כי לי טוב עניתי
Ex. 38, 21. המשכן פקודי אלה ?קד
Jes. 38, 10. ימי בדמי אמרתי אני פקדתי
Ps. 55, 22. פיו מחמאת חלקו פתחות

Lev. 13, 37. עמד בעיניו ואם צמח
-  T

Jes. 26, 16. פקדוך בצר ה׳ צקון
Ps. 119, 139. שכחו כי קנאתי צמתתני

Ex. 2, 20. בנותיו אל ויאמר קיאז
Jer. 29, 22. קללה מהם ולקח קלם

T *T

Prov. 16, 16. מחרוץ טוב מה חכמה קנה
■Gen. 16, 13. דפס׳ קדם׳ ה׳י שם ותקרא ראי 1

Jer. 4, 29. קשת ורמה פרש מקול ור^ה
Job 24, 24. ככל והמכו ואיננו מעט רמו
Ex. 10, 1. משה אל ה׳ ויאמר מלר׳ שתי
Ob. 1, 11. מנגד עמדך ביום שבות
Ps. 85, 2. ארצך ה׳ רצית שבות

Lev. 23, 29. לא אשר הנפש כל כי תענה
Micha 5, 8. וכל צריך על ידך תרום

T

Ps. 91, 10. רעה אליך תאנה לא
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תאנה

וסי׳ דלו׳ פסו׳ בחד ותרויהון ב׳ ב׳ מן i ב ״ א

Ein unvollstaudig alpliabetisches Verzeiclmiss von Wbrtern,
die nur z w e i Mai und zwar in demselben 

kouimen.
Verse vor-

Jud. 5, 6. ענת בן ■שמגר בימי ב׳ ארהות
T T:

Ps. 46, 11. אנכי כי ודעו הרפו ב׳ ארום
T
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Esra 1, 9. 
Esra 8, 17. 
Cant. 6, 3. 
Gen. 14, 10. 
Ex. 30, 12. 
Ley. 13, 47. 
Ps. 150, 5. 
Ez. 21, 19. 
Jes. 15, 1.
1 Reg. 6, 7. 
Esra 8, 17.
1 Reg. 6, 34. 
1 Reg. 11, 20. 
Jes. 47, 2.
1 Chr. 2, 46. 
Cant. 4, 10. 
Gen. 26, 30. 
Ley. 27, 23. 
Dent. 10, 7.
2 S. 23, 26. 
Jer. 12, 9. 
Jer. 13, 19. 
Ruth 1, 13. 
Ps. 75, 2. 
Gen. 31, 33. 
Gen. 47, 17. 
Ex. 9, 31.
Ex. 17, 11. 
Ex. 21, 6.
Ex. 26; 13.
1 S. 1, 8.
1 S. 13, 18.
2 S. 11, 7.
2 S. 21, 20.
2 Reg. 7, 8. 
Jer. 19, 1. 
Jer. 32, 33. 
Ez. 23, 4.

Ez. 34, 5. ותהיינה רעה מבלי ב׳ ותפוצינה
T : ־ V

1 מספרם ואלה ב׳ אגרטלי
Ez. 39, 9. ערי ישבי רצאו ב' וב^רו על אתם ואוצאה ב׳ אדו

Ez. 48, 22. העיר ומאהזת הלוים ב׳ ומאחזת כתנתי את פשטתי ♦ מלע׳ ב׳ איככה
Hos. 12, 14. ישראל את ה׳ העלה ב׳ ובנביא השדים ועמק ב׳ בארת

Ob. 1, 20. ישראל לבני הזה החל ב׳ וגלת 5 ראש את תשא כי ב׳ בפקד
Dan. 11, 5. שריו ומן הננב מלך ב׳ ויחזק בו יהיה כי והבגד ב' בבגד

Dan. 11, 38. יכבד כנו על מעזים ב׳ ולאלוה שמע בצלצלי הללוהו ב׳ בצלצלי
Prov. 26, 10. כל מחולל רב ב׳ ושכר לך שים אדם בן ואתה ב׳ ברא

T *״

Koh. 3, 19. האדם בני מקרה כי ב׳ ומקרה בליל כי מואב משא ב' בליל
Koh. 6, 4. בא בהבל כי ב' ובחשך 10 אבן בהבנותו והבית ב׳ בהבנותו

Neh. 8, 16. ויביאו העם ויצאו ב׳ וברחוב אדו על אותם ואוצאה ב׳ בכספיא
T : • T :

Neh. 13, 15. ראיתי ההמה בימים ב׳ ומביאים עצי דלתות ושתי ב׳ גלילים
2 Chr. 15, 3. לישראל רבים וימים ב׳ וללא תחפנים אחות לו ותלד ת ב׳ עב
2 Chr. 17, 9. ועמהם ביהודה ב׳ וילמדו וטחני רחים קחי י ב׳ ̂ג
2 Chr. 29, 31. ויאמר יחזקיהו ויעץ ב׳ ותודות 16 כלב פילגש ועיפה ב׳ גזז

Ps. 47, 7. זמרו אלהים זמרו ב' זמרו דדיך יפו מה ב׳ יך1ד
1 Chr. 4, 20. אמנון שימון ובני ב׳ זוחת יעקב אל עשו ויאמר ב׳ האדם

T T

Gen. 8, 13. מאות ושש באחת ויהי ב׳ חרבו
: T

את הכהן לו וחשב ב׳ העךכף
Ez. 16, 6. ואראך עליך ואעבר ב' חיי הגרגרה נסעו משם ב׳ הגדגדה

T : '

Job 19, 21. רעי אתם חנני ב' חנני 20 אליקא החרדי שמה ב׳ החרדי
Ex. 21, 30. עליו יושת כפר אם ב׳ יושת לי נחלתי צבוע ב׳ העיט
Ex. 21, 31. יגח בת או יגח בן או קמ׳ ב׳ יגח ואין סגרו הנגב ערי ב׳ הגלת
Lev. 6, 20. בבשרה יגע אשר כל ב' יזה אשר עד תשברנה ב' הלהז

Num. 24, 18. ירשה אדום והיה ב' .ירשה אלהים לך ב׳ הודינו
Jud. 5, 13. שריד ירד אז ב' ורד 25 יעקב באהל לבן ויבא ב׳ ובאהל
Jes. 15, 8. הזעקה הקיפה כי ב׳ יללתה

T T : •
מקניהם את ויביאו ב' ובמקנה

Jes. 44, 13. קו נטה חרש'עצים ב׳ יתארהו
*• T: T :

נכתה והשערה ב' והפשתה
Ps. 68, 13. ידדון צבאות מלאכי ב׳ ידדון ירים כאשר והיה ר ב׳ ^
Ps. 94, 23. אונם את עליהם וישב ב' :צמיתם האלהים אל אדוניו ב׳ והגישו
Ex. 21, 25. כויה תחת ב׳ כויה 30 והאמה מזה ב׳ והאמה
Ez. 14, 10. כעון עונם ונשאו ב' כעון אלקנה לה ויאמר ה ב׳ ^
Ps. 122, 5. כסאות ישבו שמה כי ב' כפאות דרך יפנה אחד ב׳ והראש
Ps. 123, 2. עבדים כעיני הנה ב׳ כעיני אליו אוריה ויבא ב' ולשלום
Jud. 5, 23. אמר מרוז אורו ב' לעזרת מלחמה עוד ותהי ב׳ ואצבעות

Jer. 12, 16. ילמדו למד אם והיה ב׳ להישבע 53 . המצורעים ויבאו ב׳ ויטמנו
Ez. 13, 20. ככתותיכנה אל הנני ב׳ לפרחות בקבוק וקנית הלך ב׳ ומזקני
Jes. 26, 15. יספת ה׳ לגוי יספת ■ ב׳ לגוי פנים ולא ערף אלי ויפנו ב׳ ולמד
Hah. 3, 13. עמך לישע יצאת ב׳ לישע ואהליבה הגדולה אהלה ב׳ ושמותן
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P8. 93, 1.
1 Chr. 26, 18. 
Prov. 30, 1. 
Prov. 31, 4. 
Cant. 4, 9. 
Jes. 30, 11. 
Ps. 17, 14. 
Cant. 5, 9. 
Prov. 30, 29. 
Jes. 40, 1. 
Cant. 4, 12. 
Jud. 4, 18. 
Ps. 137, 7. 
Gen. 49, 22. 
Num. 15, 38. 
Jud. 5, 30. 
Gen. 41, 21. 
Thr. 4, 18. 
Jes. 24, 16. 
Thr. 1, 1. 
Jud. 5, 7.
Ex. 12, 42.
1 Chr. 7, 24. 
Ez. 32, 16. 
Ez. 32, 13. 
Dan. 5, 16.

 לבש גאות מלך ה׳ ב׳ לבש
ארבעה למערב ב׳ לפרבר

T ; -  -

 ימה בן אגור דברי ב׳ לאיתיאל
למואל למלכים אל ב׳ למלכים

• T : -

 כלה אהתי ב׳ לבבתני
 הטו דרך מני סורו ב׳ מני

 ה׳ ידך ב׳ ממתים
 מדוד דודך מה ב׳ מדוד

 המה שלשה ב׳ מיטיבי
 עמי נחמו ב' נחמו
 אהתי נעול גן ב׳ נעול

לקראת יעל ותצא ♦ לרע ב׳ סורה
T י

אדום לבני ה׳ זכר ב׳ ערו
T

 יוסף פרת בן ב׳ פרת
 ישראל בני אל דבר ב׳ ציצת

יחלקו ימצאו הלוא ב׳ צבעים
* • T :

 קרבנה אל ותבאנה ב׳ קךבנה
 מלכת צעדינו צרו ב׳ קצנו

 זמרת הארץ מכנה ב׳ רזי
ברר ישבה איכה ב׳ רבתי . .ך

 בישראל פרזון חדלו ב׳ שקמתי
 הוא שמורים ליל ב׳ שמרים
 ותבן שארה ובתו ב׳ שארה

 וקוננוה היא קינה ב׳ תקוננה
בהמתה כל את והאבדתי ב׳ תדלחם

. .  T  : *

כת׳ כן »עליך ואנהשמעית ב׳ תוכל'

59.

ב ״ וסימ׳ לישנין תרין ותרויהון ב׳ ב׳ מן א

Ein alphabetisches Verzeichniss von Wortern, die zwei Mai 
vorkommen in gleicher Form aberin verschiedener 

Bedeutung.

10

15

20

25

30

i אוךה s . 20,20.
.אורה 27,11

 החצים שלשת ואני
אל ביד אתכם

35

השדה אל אחד ויצא ארת
גבלתי מתיך יחיו אורת
אויב כעס לולי אגור

T

יקה בן אגור דברי אגור
עללות בו ונשאר אמיר

• T

לי חטאו כן כרבם אמיר
מפדן בבאי ואני אקרת
ויקח עזובה ותמת אפרת

בה׳ שאול וישאל באורים
ה׳ כבדו בארים כן על בארים
ה׳ באלם כמכה מי באלם

באלים הנחמים באלים
בבגדו ותתפשהו בבגרו
אדניה בעיני רעה אם בבגדו
בערב או בשתי או בערב
באישון יום בערב בנשף בערב

עשרה האחת ובשנה בול
לו ישאו הרים בול כי בול

מחרדה ויסעו במקהלת
אלהים ברכו במקהלות

אלהיכם ה׳ את תנסו לא במסה
הלוים שר וכנניהו במשא T  -  -

דוד בראות ההיא בעת בראות
בימי אלהים לדרש ויהי בראת

מרפא לב בשרים חיי בשרים
תענוג לכסיל נאוה לא בשרים
ה׳ יברא בריאה ואם בריאה
לחרמו יזבח כן על בראה

חר על יונק ושעשע נמול
בית ועל קריתים ועל גמול

צלסחד בנות כן דברת
הלבנון מן ירדו עברי דברות

החדש מחלקת ועל דדי
לכרמים נשכימה דודי

את בילדכן ויאמר האבנים
והנהו היוצר בית וארד האבנים

•T : T T

יעקב אל ויבאו הקרוז
דד״ה הביתי את ויחח הקרות

2 Beg. 4, 39.
Jes. 26, 19. 

Deut. 32, 27. 
Prov. 30, 1. 

Jes. 17, 6. 
Hob. 4, 7. 

Gen. 48, 7.
1 Chr. 2, 19. 

1 S. 28, 6.
Jes. 24, 15. 
Ex. 15, 11. 
Jes. 57, 5. 

Gen. 39, 12.
Ex. 21, 8. 

Lev. 13, 48. 
Prov. 7, 9. 

1 Keg. 6, 38.
Job 40, 20. 

Num. 33, 25. 
Ps. 68, 27. 

Deut. 6, 16. 
1 Chr. 15, 22. 
1 Chr. 21, 28.
2 Chr. 26, 5. 

Prov. 14, 30, 
Prov. 19, 10. 
Num. 16, 30.

Hab. 1, 16. 
Jes. 11, 8. 

Jer.23 ,48״. 
Num. 27, 7. 

1 Reg. 5, 23. 
1 Chr. 27, 4. 
Cant. 7, 13. 

Ex. 1, 16. 
Jer. 18, 3. 

Gen. 42, 29. 
2 Chr. 3, 7.
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2 S. 19, 6.
P8. 74, 15. 
Lev. 10, 10. 
Prov. 27, S. 
Nam. 26, 16. 
Joel 2, 20. 
Jes. 27, 1. 
Neh. 2, 13. 
Gen. 2, 6. 
Job 18, 12.
1 Chr. 12, 3. 
Prov. 11, 26. 
Jos. 15, 43. 
Jud. 11, 1. 
Gen. 1, 28. 
Am. 6, 2. 
Gen. 46, 21. 
Thr. 3, 19. 
Ex. 28, 20.

הבשת
T : “

הו־בשת
T. : ״

החל
ל1הח

ני1ה?פ
ני1ה?פ

התנין
התנין

ואד
ואיד

וברכה
T T :

וברכה
T T :

ויפתח
T : • :

ויפתח
T : • :

ורדו
ורדו

וראש
T

וראש
T

ושהם

.Chr. 24, 27 ! רצהם

Gen. 24, 19. 
2 S. 13, 39. 
Gen. 22, 17. 
Job 29, 18. 
Ez. 29, 18.
1 Chr. 26, 4. 
Jad. 5, 17. 
Ez. 27, 19.
1 Chr. 5, 26. 
Ps. 7, 16.
Ez. 2, 10.
Ez. 23, 48. 
Jos. 17, 14. 
Micha 2, 10. 
Prov. 8, 26.
1 Reg. 20, 34.

ותכל
ותכל

וכחול
וכחול
ושכר

T T :

ושכר
T T :

ויז
וח

והרא
T T :

והרה
T T  :

והי
• T

והיא
• T

וחבל
ןחבל

וחוצות
וחצות

 המלך אל יואב ויבא
 ונחל מעין בקעת אתה

 הקדש בין ולהבדיל
 החול ונטל אבן כבד
 לצפון למשפחתם גד בני
 אדחיק הצפוני ואת

 ה׳ יפקד ההוא היום
 הגיא בשער ואצאה

 הארץ מן יעלה
 אנו רעב יהי

 ויואש אחיעזר הראש
 לאם יקבהו בר מנע

 ונציב ואשנה
 חיל גבור היה הגלעדי

 ויאמר אלהים אתם ויברך
 וראו כלנה עברו
 ובכר בלע בנימן ובני
 ומרודי עניי זבר

 ושה׳ תרשיש הרביעי והטור
קדמ׳

 ושה׳ בנו ליעזיהו מררי בני
דד״ה

 ותאמר להשקתו
 לצאת המלך דוד
 והדבה אבדכך ברך כי

 אנוע קני עם ואמר
 נבוכדראצר אדם בן

 שמעיה בנים אדם ולעבד
 הידדן בעבד גלעד

 מאוזל ויון
 ישראל אלהי ויער
 און יחבל הנה

 לפני אותה ויפרש
 נאפים לבלה ואמר

 יהושע את יוסף בגי וידברו
 זאת לא כי ולכו קומו

 וחוצות ארץ עשה לא עד
הערים אליו ויאמר

10

15

חלקו
T : י

חלקו
T : י

וחלי
 נסלי

וטלם
V V T

וטלם
 ' רגל
ויגל

V T -

ויגז
T•״ T

ויגז
T T ~

וירע
־T־

־•T~וירע
 וצרי
 וצרי

 וצךתי
 וצרתי

 ורוממתי
 ורממתי

ז_קז
ןר!ז
 זרו
 זרו
 זנה

זונה
i25 מלע׳ חרש 

 חרש
 חלוץ
 חלוץ
חלה

T •

חלה
T •

 חרשתם
חרשתם

 וטרף'
|טרף

טריה !3גי.
, : • T

I טריה I = ■ ז
i ישק 
I יישק

20

30

 ישראל בבני ויותרו
 פיו מחמאת

 חלקת גבולם ויהי
 כתם וחלי זהב נזם
 ובעלות וטלם זיף
 אלישיב המשררים ומן

 יעקב ראה כאשר ויהי
 כבודי ויגל לבי שמח לכן

 ה׳ מאת נסע ורוח
 ויקרע איוב ויקם
 בשופרות ויתקעו העם

 הרע עמרי ויעשה
 לחם לאכל וישבו

 ירותון בני לירותון
 תשמע שמוע אם כי

 עליך כדור וחניתי
 ארץ והאזיני שמים שמעו
 בקיהו הימן בני להימן
 אל אברהם ויאמר
 הראש על הטוב כשמן
 ראש ועד דנל מכף

 מרחם רשעים
 ישראל אתה זנה אם
 יאבדו רחקיך הנה כי

 נון בן יהושע וישלח
 וגלל חדש ובקבקר
 חלוץ כל יעברו ועבדיך
 בישראל שמו ונקרא
 האחרון הדור ואמר

 פני את חלה ־לו וכהצר
 העיר אנשי לו ויאמרו

 קצרתם עולתה רשע
 היוגה אליו ותבא

 ה׳ אל ונשובה לכו
 המור לחי וימצא

 ראש ועד רנל מכף
 ביתי על תהיה אתה

משיב ישק שפתים

J0S. 18, 2. 
P8. 65, 22. 

J0S. 19, 25. 
Prov. 25, 12. 

Jos. 15, 24. 
Esra 10, 24. 
Gen. 29, 10. 

Ps. 16, 9. 
Num. 11, 31. 

Job 1, 20. 
Jos. 6, 20. 

1 Reg. 16, 25. 
Gen. 37, 26. 
1 Chr. 25, 3. 

Ex. 23, 22. 
Jes. 29, 3. 
Jes. 1, 2. 

1 Chr. 25, 4. 
Gen. 24, 2. 
Ps. 133, 2. 

Jes. 1, 6. 
Ps. 58, 4. 

Hos. 4, 16. 
Ps. 73, 27. 

Jos. 2, 1.
1 Chr. 9, 15. 
Num. 32, 27. 
Deut. 25, 10. 
Deut. 29, 21.
2 Chr. 33,12. 
Jud. 14, 18. 
Hos. 10, 13.
Gen. 8, 11. 
Hos. 6, 1. 

Jud. 15, 15.
Jes. 1, 6. 

Gen. 41,40. 
Prov. 24, 26.
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Am. 5, 23. שריך המון מעלי הסר 1 לאחיך תשיך לא ישך Dent. 23, 20.
Jes. 14, 11. גאונך שאול הורד ??ליף * ישך כנחש אחריתו ישך Prov. 23, 32.
Ex. 17, 15. ויקרא מזבח משה ויבן נפי על העבדה תכבד ישעו Ex. 5, 9.
Jes. 49, 22. ה׳ אדני אמר כה נפי דשמואל י מושיע ואין ישעו 2 S. 22, 42.
1 S. 15, 29. ישקר לא ישר׳ נצח וגם נצח 5 כלב ועבדי יורשנה

T V •
Num. 14, 24.

Ps. 49, 20. אבותי דור ער תבוא • נצח יורישנה אדני הנה יורישנה
T V *

Zach. 9, 4.
Jes. 63, 7. נענה והוא נגש נענה כתם קצר לפני כי כתם

T :
Jes. 18, 5.

Ez. 14, 7. ישראל מבית איש כי נענה לבבו כתם וירעם כתם Ps. 78, 72.
Ez. 14, 4. ואמרת אותם דבר לכז נעניתי בקר עד שויתי כארי

■ T
Jes. 38, 13.

Ps. 119, 107. ה׳ מאד עד נענ.יתי 10 כלבים סבבוני כי כארי
־ ־ •: T

Ps. 22, 17.
Jer. 51, 27. תקעו בארץ נס שאו סמר

T T
יואב את המלך ויצו לאט 2 S. 18, 5.

Ps. 119, 120. בשרי מפחדך סמר
T ־

מאם כי יען לאט Jes. 8, 6.
2 Eeg■. 12, 21. ויקשרו עבדיו ויקמו סלא

T *
ילמדו למוד אם והיה למור

T
Jer. 12, 16.

Thr. 1, 15. בקרבי אדני אבירי כל סלה
T •

הלך אתה אנה ואמר למר Zach. 2, 6.
Gen. 26, 21. אחרת באר ויחפרו שטנה 15 שבועת וכל נדר כל לענת Num. 30, 14.

Esra 4, 6. אחשורוש ובמלכות שטנה קרח לבני מזמור שיר לענות Ps. 88, 1.
2 S. 23, 1. האחרנים דוד דברי ואלה על רמת עד ומחשבון לךבר Jos. 13, 26.

Hos. 7, 16. היו על לא ישובו על אמה עשרים את ויבן לדביר 1 Reg. 6, 16.
Ex. 32, 18. ענות קול אין ויאמר ענות תלכנה ימימה מימים לתנת Jud. 11, 40.
Jes. 58, 5. צום יהיה הכוה ענות 20 שנאתי עשו ואת לתנות Mai. 1, 3.
Jes. 48, 5. בטרם מאז לך ואגיד עצבי כאשר אתם ומשחת משחתם

T T : T
Ex. 40, 15.

1 Chr. 4, 10. לאלהי יעבץ ויקדא עצבי לא נכר בן ומיד משחתם
T T : T

Lev. 22, 26.
Job 30, 11. ויענני פתח יתרו כי פתח תור׳ רמש׳ הדברים♦ אלה מול Deut. 1, 1.
Cant. 7, 13. לכרמים נשכימה פתח אלי ה׳ אמר ההיא בעת מל Jos. 5, 2.
Prov. 29, 5. רעהו על מחליק גבר פרש 25 יעקב עפר מנה מי מנה

T T
Num. 23, 10.

Thr. 4, 4. אל יונק לשון דבק פלש אחת מנה יתן ולחנה מנה
T T

1 S. 1, 5.
Ex. 12, 34. בצקו את העם וישא צךרת בואך ועד מערוער ויכם מנית Jud. 11, 33.
2 S. 20, 3. ביתו אל דוד ויבא צררות ישראל וארץ יהודה מנית Ez. 27, 17.
Hos. 7, 6. לבם כתנוד קרבו כי קרבו אחריו העם כל ויעלו מחללים 1 Reg. 1, 40.
Ez. 36, 8. ענפכם ישראל הרי ואתם קרבו 30 אתו מחללים ואתם מחללים Mai. 1, 12.

1 Reg. 5, 4. עבר בכל רדה הוא כי רדה ולא מדתה ויבאו מדתה
T T T

Ex. 15, 23.
Jes. 14, 6. בעברה עמים מכה רדה עליה היו שדי כשמרי מרתה

T T T
Jer. 4, 17.

Gen. 29, 9. ורחל עמם מדבר עורנו מלר׳ רעה
T

בארץ יעקב וישב מגורי Gen. 37, 1.
Prov. 26, 19. מועדת ורגל רועה שן רעה אדם בן והילל זעק מגורי Ez. 21, 12.
1 Reg. 6, 12. אלפים שלשת וידבר שירו 35 אלהיך ה׳ חי ותאמר מעוג

T
1 Reg. 17,12.

Ps. 42, 9. חסדו ה׳ יצוה יומם שידה מעוג לעגי בהנפי מעוג
T

Ps. 35, 16.
Gen. 44, 2. הכסף גביע גביעי ואת שברו הגישו שמואל ויאמר מעךנת 1 S. 15, 32.
Jud. 7, 15. גדעון כשמע ויהי שברו כימה מעדנות התקשר מיגרנות Job 38, 31.
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נים1ש 21.
 .Est. 1,7 ;צויניבן
.ex. 1,15 שפרה

T : •

,Job 26,13 שפרה
T : •

 .Eeut. 33, 3 תכף
ף3ת  Jes. 1, 5.

 .Eeut. 22,10 תחרש
e תחרש ôv. 3,29.

 ומלך בני ה׳ את ירא
 זהב בכלי והשקות

 מצרים מלך ויאמר
 שפרה שמים ברוחו

 עמים חבב אף
 תוסיפו עוד תכו מה על
 ובחמר בשור תחרש לא
רעה רעך על תחרש אל

10

6 0 .

ב ״ וסימניהון בקרי׳ וחד בתלים חד ב׳ ב׳ מן א

|Ein alphabetisches Verzeichniss von Wortern, die zwei
|Mal vorkommen und zwar immer ein Mai hi den Ps8. 
i . . .
j und ein Mai in der iibrigen Heil. Schrift.

;15!

 .ps. 50,23 אראנו
 .Midia 7,15 אראנו

Ps. 45, 12. 
Jes. 51, 22. 

מלע׳ בינה  ps. 5,2.
T •

.Job 34,16 בינה
T •

קמ׳ בנה  p®• 2.
 .Reg. 5,32 ביני 1

 .ps• !3,6 בחסדף
 .ex. 15,13 בחפדף

.Ps. 112,7 בטח
”  \  T

.Jes. 26,3 בטוח
־  T

.Ps. 72,6 גז
 .Deut. 18, 4 גז

ps. u דמה 4, 4.
T T

.ez. 31,8 דמה
T T

 .Ps• 31,7 הבלי
 .Jona 2, 9 הבלי
 .Ps. 72, 8 ןרךך
.Num. 24, 19 וירד

 יכבדנני תודה זבח
 מארץ צאתך כימי

 יפיך המלך ויתאו
 ה׳ אדניך אמר כה

 ה׳ האזינה אמרי
 זאת שמעה בינה ואם
 ה' ירושלם בנה

 שלמה בני ויפסלו
 בטחתי בחסדך ואני

 זו עם בחסדך נחית
 לא רעה משמועה

 שלום תצר סמוך יצר
 גז על כמטר ירד

 תירשך דגנך ראשית
 רמה להבל אדם

 עממהו לא ארזים
 הבלי השמרים שנאתי

 שוא הבלי משמרים
 והאביד מיעקב

ים עד מים

!20

25

30

35

P8.133,2. הראש על הטוב כשמן זקן
Gen. 24,2. אברהם ויאמר זקן

Ps. 58,4. □ןרח3 רשעים זרו
Jes. 1,6. 2̂ ף זרף כ רא ן^ך רן־ל מ

Ps. 73,4. למותם חרצבות אין כי חרצבות
Jes. 58,6. אבחרהו צום זה הלוא חךצבות
Ps• 34,8. סביב ה' מלאך הנה
Ex. 18,5. חחן יתרו ויבא חנה
Ps. 9,16. עשו בשחת גוים טבעו

: T

Thr. 2,9. שעריה באר״ז טבעו
T : ׳

Ps. 67,2. ויברכנו יחננו אלהים יאר
T •״

Num. 6,25. אליך פניו ה׳ יאר
Ps. 116,6. שיע1ןה ה׳ פתאים שמר 

1 S. 17,47. הזה הקהל כל וידעו ןהושיע
P8.125,1. הבטחים המעלות שיר כהר

Jes. 28,21. יקום פרצים כהר כי כהר
Ps. 20,5. כלבבך לך יתן

1 S. 14,7. כליו נשא לו ויאמר
P8.133,3. כטל. על שירד חרמון 

Micha 5,6. יעקב שארית והיה כטל
Ps. 88,1. קרח לבני מזמור שיר לענות

Num. 30, 14. שבעת וכל נדר כל לענת
Ps. 104,14. לבהמה חציר מצמיח לבר.מה
Neh. 2,14. העין שער אל ואעבר לקהמה
Ps. 127,2. משכימי לכם שוא מאחרי
Jes. 5,11. בבקר משכימי הוי מאחרי

Ps. 66,15. אעלה מהים עלות מחים
Jes. 5,17. כדברם כבשים ורעו מחים
Ps. 49,20. אבותיו דור עד תבוא קמ׳ נצח  

1 S. 15,29. ישראל נצח וגם נצח
Ps. 77,21. ביר עמך כצאן נחית
Ex. 15,13. גאלת זו עם בחסדך נחית
Ps. 48,13. והקיפוה ציון סבו ספרו

1 chr. 21,2. דר״ה .יואב אל דויד ויאמר ספרו
Es• 147,7. זמרו בתודה לה׳ ענו

Num. 21,17. ̂ןל5ר̂^ ישיר אז ענו ך.
Ps. 17,4. ברבר אדם לפעלות פריץ

Ez. 18,10. פריץ בן וד,וליד פריץ

9
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Ez. 39, 16. המונה עיר שם וגם וטהרו 1 מסבלים אלופינו צוחה Ps. 144, 14.
Ez. 43, 26. יכפרו ימים שבעת וטהרו בחוצות היין על צוחה Jes. 24, 11.

2 Chr. 18, 9. ויהושפט ישראל ומלך וישבים המלך הושיעה ה׳ יוראני Ps. 20, 10.
2 Chr. 32, 10. בד״ה ♦ פנהריב אמר כה וישבים ! גדול גוי מי כי הראנו Deut. 4, 7.

Jes. 1, 30. עלה נבלת כאלה תהיו כי וכגנה 5 עגל כמו וירקידם ראמים Ps. 29, 6.
Jes. Cl, 11. צמחה תוציא כארץ כי וכגנה 1

T -  : 1 ׳ עמם ראמים וירדו ראמים Jes. 34, 7.
Gen. 24, 29. לבן ושמו אח ׳T : • :ולרבקה

שככה העם אשרי שככה
T T V

Ps. 144, 15.
Gen. 26, 35. רוח מרת ותהיין ולרבקה ■ מדוד דודך מה שככה Cant. 5, 9.

2 Chr. 13, 11. בבקר בבקר עלות לה׳ ומקטרים ותהללך נפשי תחי Ps. 119, 175.
2 Chr. 29, 11. תשלו אל עתה בני ומקטרים !0 במתניהם שקים ויחגרו תחי 1 Keg■. 20, 32.

Ex. 29, 40. בלול סלת ועשרן ונ?ר
Ex. 30, 9. קטרת עליו תעלו לא וגםף ׳
Dim. 9, 5. והרשענו ועוינו הטאגו וסור

Dan. 9, 11. תורתך את עברו ישראל וכל וסור ;
Gen. 27, 30. כלה באשר ויהי ועשו 15 61.
Gen. 28, 5. יעקב את יצהק וישלה ועשו
Jes. 19, IG. מצרים יהי׳ ההוא ביום ופחד

T ־
א' בספר׳ ותרויהון ב׳ ב׳ א״ב וסימניהון בריש ו

Jes. GO, 5. ונהרת תראי אז ופחד
-  T Ein alphabetisches Verzeichniss von Wortern, die zwei

2 S. 19, 18. מבנימן עמו איש ואלף וציבא
T * : Mai und zwar nur in demselben Buche (der Heil.

2 S. 19, 30. למה המלך לו ויאמר וציבא
T • ;

20 Schrift) vorkominen und mit vorgesetztem Waw an-
Gen. 8, 22. הארץ ימי כל עד וקציר fangfen.
Gen. 45, 6. הרעב שנתים זה כי וקציר ^

Jcr. 31, 12. במרום ובאו.ורננו ורננו יחרפני אויב לא כי ואשא Ps. 55, 13.
Jer. 51, 48. וארץ שמים בבל על ורננו מצותיך אל כפי ואשא

T V :
Ps. 119, 48.

Ez. 16, 51. הטאתיך כחצי ושמרון 25 אשר האיש אשרי ובמושב Ps. 1, 1.
Ez. 16, 55. ובנותיה כרום ואחותיך וישמרו? ! עם בקהל וירוממוהו ובמושב Ps. 107, 32.
Jes. 42, 8. וכבודי שמי הוא אני ותהלתי להם וגבה וגביהן ןגבה Ez. 1, 18.
Jes. 48, 9. אפי אאריך שמי למען ' ותהלתי י

• T • ; ;
לעולה שלהנות וארבעה ןגבדי Ez. 40, 42.

1 צוף. בארץ באו המה ודאג
: T ־

1 S. 9, 5.

30 מעמדי היום בלכתך ־ T 1ודאג
1 S. 10, 2.

תמות ביאר אשר והרגה Ex. 7, 18.
Cr2. מתה ביאר אשר T T ־־ ;והדגה

Ex. 7, 21.

א' ב׳ ב' מן א״ב ב וסימניהון ו דחופים יצאו הרצים והדת
T “ :

Est. 3, 15.

הרכש רכבי הרצים והדת Est. 8, 14.
Ein alnliabetisches Verzeichniss von Wiirtern die nur

35 אלון בן שפעי בן וזיזא 1 Chr. 4, 37.
zwei Mai vorkominen tuuI mit'רר anfaneren. T • :

1 הראש יחת ויהי וזחה 1 Chr. 23, 11.
Jer. 21, 5. אתכם אני ונלחמתי ובאף הרטמיא עללין בארין וחלמא Dan. 4, 4.
Ps. 55, 4. מפני אויב מקול : I ובאף קדמי על אהרין ועד וחלמא

T : V :

Dan. 4, 5.



C)7
Prov. 14, 28. 
Dan. 8, 25. 
Jos. 22, 19. 
Ps. 26, 1. 
Gen. 31, 33. 
Geu. 31, 33. 
Gon. 14, 5.
2 Reg. 18, 13.
1 S. 14, 47. 
Jer. 40, 11. 
Jer. 17, 27. 
Rst. 5, 14. 
Ez. 33, 33. 
Est. 9, 25. 
Jes. 9, 8.
Ez. 31, 18. 
Deut. 1, 32. 
Dent. 32, 47. 
Est. 2, 12. 
Est. 2, 15. 
Deut. 8, 7. 
Jos. 15, 48. 
Est. 2, 8.
Est. 2, 19.
2 S. 15, 30. 
Jer. 41, G. 
Deut. 9, 29. 
Jer. 32, 17.
2 S. 12, 3. 
Jes. 40, 11. 
Jer. 9, 6. 
Zach. 13, 9. 
Jes. 40, 30. 
Jer. 31, 13. 
Koh. 6, 4. 
Koh. 6, 4. 
Dan. 4, 12. 
Dan. 4, 19.

מלך הדרת עם ברב . ובאפס
והצליח שכלו ועל ובאפס

ארץ טמאה אם ואך ובי״י
ה׳ שפטני לדוד ובי״י

יעקב באהל לבז ויבא ובאהל
בפפוקא ב׳ ♦ ובאהל ובא־הל

לעמר כדר בא שנה עשרה ובארבע
חזקיהו למלך שנה עשרה ובארבע
המלוכה לכד ושאול ובאדום
אשר היהודים כל וגם ובאדום

אלי תשמעו לא ואם ובא
אשתו זרש לו יתאמר ובא

כי וידעו באה הנה ובבאה
עם אמר המלך לפני ובבאה
אפרים כלו העם וידעו ובנדל
ככה דמית מי אל ובנדל
מאמינם אינכם הזה ובדבר

T T -

מכם הוא דק דבר לא כי ובדבר
I T T ־

ונערה נערה תר ובהגיע
אביחיל בת אסתר תר ובהגיע

מביאך אלהיך ה׳ כי ובהר
ושוכה ויתיר שמיר ובהר

T T

דבר בהשמע ויהי ובהקבץ
שנית בתולות ובהקבץ

הזיתים במעלה עלה ודוד ובוכה
נתניה בן ישמעאל ויצא ובכה

 ונחלתך עמך והם
 אתה הנה ה׳ אדני אהה

אם כי כל אין ולרש ובחיקו
ירעה עדרו כרעה ובחיקו

 הנני צבאות ה׳ אמר כה לכן ובחנתים
השלישית את והבאתי ובחנתים
ויגעו נערים ויעפו ובחורים
בתולה תשמח אז ובהרים

 בא בהבל כי
 בפסוקא ב׳ .ילך

שרשוהי עקר ברם ובטל
עיר מלכא חזא ודי ובטל

10

20

ובישר
ובישר

ובכן
ובכז

ובלנעל
ובליעל

30

35

ובלכתף
ובלבנון
ובלבנה
ובמקום
ובמקום
ובמשה
ובמשה
ובמושב
ובמושב

ובמלכות
ובמלכות
ובמלאת

ובמלואת
ובמקנה
ובמקנה
ובמנרה

T : ־

ובמניה
T : ־

ובמחלת
ובמחלות

ובמרא
T :

ובמורא
T :

ובמה
ובמה

ובנהרות
T : ־

ובנהרות
T : ~

ובנביא
• T ;

ובנביא
• T  :

ובנביאי
ובנבאי

ובנוי
ובנוי

Deut. 9,5. ובישר בצדקתך לא
1 Reg. 9,4. דמלכ׳ • לפגי תלך אם ואתה
Koh. 8,10. קברים רשעים ראיתי
Est. 4,16. היהודים כל את כנוס לך

1 S. 30,22. ̂ וב^רע דע איש כל ויען
2 S. 23,6. כלהם מנד כקוץ
Deut. 6,7. ‘ לבניך ושננתם

Deut. 11,19. את אתם ולמדתם
1 Reg. 9, 19. ■ המסכנות ערי כל ואת

2 chr. 8,6. ערי כל ואת בעלת יאת
Num. 9,17. הענן העלות ולפי
Prov. 25,6. מלך לפני תתהדר אל
Ex. 14,31. היד את ישדאל וידא
Num. 21,5. באלהים העם וידבר

Ps. 1,1. אשר האיש אשרי
Ps. 107,32. עם בקהל וירוממוהו
Dan. 6,29. הצלח דנה ודניאל
Esra 4,6. בתחלת אחשורוש

Lev. 12,6. או לבן טהרה ימי
Est. 1,5. האלה הימים

Gen. 47,17. מקניהם את ויביאו (
Gen. 47,17. בפסוק ב׳ י יוסף אל ^
Ex. 25,34. גביעים ארבעה
Ex. 37,20. תנינ׳ דמשכג׳ .וחברו
Ex. 15,20. הנביאה מרים ותקה

jud. 11,34. המצפה יפתה ויבא
Deut. 26,8., ממצרים ה' ויוצאנו  
Jer. 32,21. עמך את ותצא
Ex. 33,16. מצאתי כי אפוא יודע
1 S. 29,4. שרי עליו ויקצפו
Jes. 43,2. במים תעבר כי
P8. 89,26. ידו בים ושמתי

H0S. 12,14. ישראל את ה׳ העלה
H0S. 12,14. בפסוק׳ ב׳ ♦ ממצרים
Jer. 23,13. תפלך ראיתי שמרון
Jer. 23,14. שערורה ראיתי ירושלם

Esra 10,30. מואב פחת ומבני
Esra 10,38. שמעי ובנוי ובני

9*
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Ez. 17, 19. חי ה׳ אדני אמר כה לכן ובריתי 1
1

ילכו הכרובים ובלכת ובשאת Ez. 10, 16.
P8. 89, 29. חסדי לו אשמור לעולם ובריתי בהעביר מתגתיכם ובשאת Ez. 20, 31.
Jes. 54, 7. עזבתיך קטן ברגע וברחמים העם אל משה ויאמר ובעבור Ex. 20, 17.

Hos. 2, 21. לעולם לי וארשתיך וברחמים ישיבוני שעפי לכן ר בו ^ ו Job 20, 2.
Deut. 6, 7. לבניך ושננתם ובשכבך 5 מצפון אשר המלכים ואל ובערבה Jos. 11, 2.

Deut. 11, 19. בניכם את אתם ולמדתם ובשכבך ובערבה ובשפלה בהר ובערבה Jos. 12, 8.
2 Chr. 14, 10. אלהיו ה׳ אל אסא ויקרא ובשמך ובעלות וטלם זיף ובעלות

T :
Jos. 16, 24.

Ps. 80, 19. תחיינו ממך נסוג ולא ובשמך באשר חושי בן בענא ובעלות
T ;

1 Reg. 4, 16.
Deut. 6, 8. מודות על וכתבתם ובשעריך צפרדעים היאר ושרץ ובעמך Ex. 7, 28.

Deut. 11, 20. וכתבתם וחברו♦ ובשעריך 10 שלח אני הזאת בפעם כי ובעמך Ex. 9, 14.
Gen. 31, 27. לברח נחבאת למה ובשרים המלוכה לכד ושאול ובפלשתים 1 S. 14, 47.
1 Chr. 13, 8. ישראל וכל ודויד ובשירים בפלשתים וילחם ויצא ובפלשתים 2 Chr. 26, 6.

Jud. 1, 35. לשבת האמדי ויואל ובשעלבים לשרת אהרן על והיה ובצאתו Ex. 28, 35.
1 Reg. 4, 9. ובשעלבים במקץ דקר בן ובשעלבים המלך את הלוים והקיפו ובצאתו 2 Chr. 23, 7.

2 S. 6, 5. ישראל בית וכל ורוד ובתפים 15 תלכו אלהיכם ה׳ אחרי ובקלו Deut. 13, 5.
 Chr 1. 13,8. ישראל וכל ודרד • וחברו ובתפים

דד״ה '

j

63.
!

וסי׳ דלוג והא׳ ב׳ ב׳ מן א״ב
, j 

Ein alphabetisches Verzeichniss von Wortern, die nur
zwei Mai vorkommcn und mit ',ךך anfangen.

20

25

 יחושע אל העם ויאמרו
 יין אביהן את ותשקין
 בלילה גם ותשקין
 בם ודברת לבגיך ושננתם
 את אתם ולמדתם

 ויואש אחיעזר הראש
 לאם יקבהו בר מגע

 הגבענים אל דוד ויאמר
 קדש ידכם שאו

 בראש דמיהם ושבו
האמה הצי המכונה

ובקולו
ובקומה
ובקמה

T י • :

ובקומך
וקקומך
וברכה

T T :

וברכה
T T :

וברכו
“ : T

וברכו
*“ :T

ובראש
ובראש

Jos. 24, 24. 
Gen. 19, 33. 
Gen. 19, 35. 
Deut. 6, 7. 
Deut. 11, 19.
1 Chr. 12, 3. 
Prov. 11, 26.
2 S. 21, 3.
Ps. 134, 2.
1 Reg. 2, 33. 
1 Reg. 7, 36.

Gen. 28, 22. שמתי אשר הזאת והאבן ובמועדיכם שמהתכם וביום ובראשי
: T ״•

Num. 10, 10.
Gen. 29, 2. בשדה באר והנה דרא והאבז 1 i תקריבו חדשיכם ובראשי

: T ״•
Num. 28, 11.

Gen. 34, 10. והארץ תשבו ואתנו והאחזו לבב ובר כפים נקי ובר Ps. 24, 4.
Jos. 22, 19. ארץ טמאה אם ואך והאחזו '30<

T i
לקחי זך ותאמר ובר Job 11, 4.

Ex. 26, 13. מזה והאמה |מזה והאמה
! : T ־ T

רפות ירים חזקו וברכים Jes. 35, 3.
Ex. 26, 13. בפסוק׳ ב׳ • בעדף1 והאמה ■

: T ־ T

1 מליך יקימון כושל וברכים Job 4, 4.
Jer. 7, 18. עצים מלקטים הבנים והאבות I ויעשו ויביאו העם ויצאו | וברחוב Neh. 8, 16.

Jer. 13, 14. אחיו אל איש ונפצתים והאבות בפסוקא ב׳ • סכות ^להם וברחוב Neh. 8, 16.
Gen. 7, 16. בשר מכל ונקבה זכר והבאים ;35 שק חגרו בחוצתיו וברחבותיה

T V  ; •
Jes. 15, 3.

Neh. 5, 17. והסגנים והיהורים j והבאים מואב גו.ות כל על וברחבתיה
T V  : •

Jer. 48, 38.

Gen. 37, 24. אתו וישלכו ויקחהו והבור השלישי ביום ויהי וברקים Ex. 19, 16.

Jer. 41, 9. ישמעאל שם השליך אשר והבור ! ויפיצם הציו וישלח וברק־ם Ps. 18, 15.
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Ex. 33, 8. 
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Lev. 13, 47. 
Lev. 13, 58. 
Num. 14, 24. 
1 S. 1, 22. 
Ez. 38, 16. 
Ez. 39, 2.
Ex. 21, 6.
Ex. 21, 6. 
Micha 7, 3.
1 Chr. 12, 14. 
1 S. 7, 16. 
Am. 5, 5.
Ex. 7, 18.
Ex. 7, 21. 
Est. 3, 15. 
Est. 8, 14.
Ez. 41, 16. 
Nah. 2, 7. 
Num. 10, 17. 
Zach. 10, 11.
1 S. 9, 16. 
Zach. 12, 7. 
Jos. 10, 6.
Ps. 86, 16. 
Jud. 2, 18. 
Zach. 9, 16.
2 Reg. 20, 6. 
Ps. 71, 14. 
Koh. 1, 16. 
Koh. 2, 9. 
Deut. 25, 11. 
Prov. 7, 13. 
Num. 10, 29. 
Num. 10, 32. 
Jes. 44, 28. 
Esra 3, 6.

 והביטו
 והביטו
 ןהבגד
 והבגד

 והביאתיו
 והביאותיו
 והביאותיף
 והבאותיף

 והגישו
 והגישו
והגדול

T “  :

והגדול
T “  :

והגלגל
T ; • ־י ;

והגלגל
T : • ״ :

והדגה
T T ־ :

והדנה
T T “  :

והדת
T ־־ :

 והדת
וההיכל

T •י - :

 וההיכל
 והורד
 והורד

 והוש^
 והושע

והושיעה
T • :

והושיעה
T ־ :

והושיעם
T • :

והושיעם
T ■ :

 והופפתימלד׳
 והוספתי
 מלע׳ והוספתי
 והוספתי
 והחזילןר׳
והחזיקה

: T • V : V׳

והטבנו
והטבנו־

והיכל
T •״ :

והיכל

 משה כצאת והיה
 דויד בית על ושפכתי

 צדעת נגע בו יהיה כי
 הערב או השתי או

 היתד. עקב כלב ועבדי
 אמרה כי עלתה לא וחנה

 ישראל עמי על ועלית
 וששאתיך ושבבתיך

 האלהים אל אדניו
 בפסוק׳ ב׳ הדלת• אל
 להיטיב כפים הרע על

 ראשי גד מבני אלה
 בשנה שנה מדי והלך

 ביתאל תדדשו ואל
 תמות ביאר אשר
 מתה ביאר אשר

 הרכש רכבי הרצים
 דחופים יצאו הרצים

 הבניז ארך ומדד
 נפתחו הנהרות שערי

 בני ונסעו המשכן
 צרה בים ועבר
 אשלה מחר כעת

 יהודה אהלי את ה׳
 גבעה אנשי וישלחו

 וחנני אלי פנר.
 שפטים להם ה׳ הקים וכי
 ההוא ביום אלהיהם ה׳
 ■ עשרה המש ימיך על

 איחל תמיד ואני
 לבי עם אני דברתי
 והוספתי וגדלתי

 יחדו אנשים ינצו כי
 לו ונשקה בו

 לחבב משה ויאמר'
 עמנו תלך כי והיה

 רעי לכורש האמר
השביעי לחדש אחד מיום

10

:151

20

25

30

35

והכני
והכני

והך
ןהך

והלבונה
T : ־ :

והלבונה
T : ;

והמתה
T “ ״״ :

והמתה
T ־ :

ור.מאבים
והמואבים

• T ־ :

והמזבח
והמזבח
והמגדל

T : • ־ :

 ור.מגךל
 והמרגים

 ןהמוךיגים
 והנשאם

 ןהנשיאים
 והנכם
 והנכם

 והשיאו
 והשיאו

 מלע׳ ןהעל
 והעל

והערבה
T T T :

והערבה
T T ־ ; T :

והפשתה
T : • :

 והפשתה
I והפלה

T : ' : I

והפלא ו
T : • : i

I והצל 
I והצל 
i והצעיר 
והצעיר |
t : ־• T •

 והקל ן
 והקול !
 והפןרוב '

והקרב

 אחי מיד נא הצילני
 אתי להלחם יוכל אם

 משה אל ה׳ ויאמר
 הנבא אדם בן ואתה

 הלשכות ויטהרו ואמרה
 הכלים על ממנים ומהם

 הזה העם את
 את והכיתה לך עתה

 הם אף יחשבו רפאים
 עשו בני לי עשו כאשר
 הדשן וישפך נקרע
 ארך החצר את וימד
 מנגד אוזי בן פלל

 ישבים היו והנתינים
 דוד אל ארונה ויאמר
 דויד אל ארנן ויאמר
 השהם אבני את הביאו

 אלעזר בן פינחס וישב
 אתכם הרבה אלהיכם ה׳

 לעשות הרעתם ואתם
 אשמה עון אותם

 יאסף עיר אל ואם
 דצפרדעים ה׳• ויאמר

 אלעזר ואת אהרן את קח
 מכנרת וגבל והירדן

 כנרות ים עד
 כי נכתה והשערה ן

 בפסו׳ ב׳ • (השערה
 ישראל מקנה בין ה׳
 ואת מכתך את ה׳

 פרעה אל באתי ומאז
 לאמר בה׳ דוד וישאל
 הבכר לפניו וישבו
 לאלף יהיה הקטן
 פרעה בית נשמע

 קול מכירים העם ואין
 ימות בדבר הרחוק

שתר כרשנא אליו
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1 S. 17, 9. 
Ex. 8, 12. 

Ez. 21, 14. 
Neh. 13, 9.

1 Chr. 9, 29. 
Num. 14, 15.

1 S. 15, 3. 
Deut. 2, 11. 
Deut. 2, 29. 

1 Reg. 13, 5. 
Ez. 40, 47. 
Neh. 3, 25. 
Neh. 3, 26.
2 S. 24, 22. 

1 Chr. 21, 23.
Ex. 35, 27. 
Jos. 22, 32. 
Deut. 1, 10. 
Jer. 16, 12. 

Lev. 22, 16. 
2 S. 17, 13. 

Ex. 8, 1. 
Num. 20, 25. 
Deut. 3, 17. 

Jos. 12, 3. 
Ex. 9, 31. 
Ex. 9, 31. 
Ex. 9, 4. 

Deut. 28, 59. 
Ex. 5, 24.
1 S. 30, 8. 

Gen. 43, 33. 
Jes. 60, 22. 

Gen. 45, 10. 
Esra 3, 13. 
Ez. 6, 12. 
Est. 1, 14.
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64.
1 הנבאים אל ידי והיתה והקסמים Ez. 13, 9.

און דברו התרפים כי והקוסמים Zach. 10, 2.

וסימניהון פתחין וכלהון הא׳ ב' ב׳ מז א״ב אמרתי כי אברהם ויאמר והרגוני
T :

Gen. 20, 11.
הזה העם יעלה אם והרגני 1 Reg. 12, 27.

Ein alphabetisches Verzeichniss von Wortern, die zwei 5 לב למוג למען והרבה Ez. 21, 15.
Mai vorkommen und mit einera He anfangen, das Patbacb ה׳ אל ישראל יחל והרבה Ps. 130, 7.

(od. Cbataf-Patlmcb) hat. עון יכפר רחום והוא והרבה
T ; • :

Ps. 78, 38.
ישופני בשערה אשר והרבה Job 9, 17.

Gen. 4, 23. לנשיו למך ויאמר האזנה
T •• :־־ ־־ ישראל אלהי ויער והרא 1 Chr. 5, 26.

Jos. 32, 9. שאננות נשים האזנה
T--: ־• 10 און יחבל הנה והרה Ps. 7, 15.

Num. 17, 28. אל הקרב הקרב כל האם דרך יפנה אחד ן והראש 1 S. 13, 18.
Job 6, 13. בי עזרתי אין האם בפסוק׳ ב׳ חרון• בית1 וה^אש 1 S. 13, 18.

Jud. 20, 23. ויבכו ישראל בני ויעלו האוסיף חשלחן את ושמת והשלהן Ex. 26, 35.
Jud. 20, 28. בן אלעזר בן ופינהם האוסף הארן ומשמרתם והשלחן Num. 3, 31.

Jer. 5, 22. ה׳ נאם תיראו לא האותי 15 ועמד אבשלום והשכים 2 S. 15, 2.
Jer. 7, 19. מכעיסים הם האתי ימי הקיפו כי ויהי והשכים Job 1, 5.

Micba 6, 10. רשע בית האש עוד האש ואבישי יואב וירדפו והשמש 2 S. 2, 24.
Neb. 6, 11. כמוני האיש ואמרה האיש והשמש בבקר וישכימו והשמש 2 Reg. 3, 22.
Gen. 2, 12. טוב ההוא הארין וזהב הבדלה כה ועד כה עד ויהי והשמים 1 Reg. 18, 45.

Num. 11, 7. גד כזרע והמן הבדלה 20 הגפן השלום זרע כי והשמים Zach. 8, 12.
Jona 2, 9. שוא הבלי משמרים הבלי צבאות ה׳ אמר כה והשלום Zach. 8, 19.
Ps. 31, 7. הבלי השמרים שנאתי הבלי אתו היתה בריתי והשלום Mai. 2, 5.

Jes. 37, 26. למרחוק שמעת הלא הבאתיה
T * ״ ־• “: שתי את אהרן וסמך והתורה Lev. 16, 21.

2 Eeg. 19, 25. שמעת הלוא וחברו הבאתיה לאחת יאשם כי והיה והתודה Lev. 5, 5.
2 S. 7, 18. דוד המלך ויבא הביאתני 25 עון ואת עונם את והתודו Lev. 26, 40.

1 Chr. 17,16. ד״ה המלך• ויבא וחברו• הביאותני חטאתם את והתודו Num. 5, 7.
Job 38, 16. ים נבכי עד הבאת לבניכם אתם והתנחלתם Lev. 25, 46.
Job 38, 22. שלג אצרות אל הבאת

T T
בגורל הארק את והתנחלתם Num. 33, 54.

Jos. 2, 6. הגגה העלתם והיא הגגה
TT -

עלה משה אל ה׳ ויאמר והתורה Ex. 24, 12.
1 S. 9, 26. כעלות ויהי וישכמו הגג

TT ־

30 המשפטים ואת ההקים ואת והתורה 2 Reg. 17, 37.
Jer. 40, 7. שרי כל וישמעו הגלו הובישה הגפן והתאנה Joel 1, 12.

1 Chr. 9, 1. התיחשו ישראל וכל הגלו במגורה הזרע העוד והתאנה Hag. 2, 19.
1 S. 23, 1. לאמר לדוד ויגדו הגרנות
Joel 2, 24. בר הגרנות ומלאו ת ^דנו
Gen. 41, 7. השבלים ותבלענה הדקות 35 — —

Gen. 41, 24. ותבלען וחברו• הרקת
Num. 35, 22. איבה בלא בפתע וא,ם הדפו

T

Jer. 46, 15. אביריך נסחף מדוע הדפו
T
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Gen. 43, 12. בירכם קחו משנה וכפף המושב 1 ה׳ לי חלילה ויאמר הדם 2 S. 23, 17.

Num. 5, 8. נאל לאיש אין ואם המושב חלילה ויאמר הדם 1 Chr. 11,19.
Ex. 7, 15. בבקר פרעה אל לך המימה התהלכתי אשר בכל הדבר

T T
2 S. 7, 7.

Ex. 8, IG. השכם משה אל ה׳ ויאמר המ^מה ; אשר בכל י וחברו הדבר
T T

1 Chr. 17, 6.
Gen. 49, 14. גרם חמר יששכר המשפתים 5 בקשת משך ואיש •י T : ־הדבקים

1 Reg. 22,34.
Jud, 5, 16. המשפתים בין ישבת למה המשפתים משך ואיש • וחברו - ; T . 1הדבקים

2 Chr. 18, 33.
Ex. 34, 34. לרבר ה׳ לפני משה ובבא המסוה 1 חרה ההיטב ה׳ ויאמר ההיטב Jona 4, 4.
Ex. 34, 35. את ישראל בני וראו המסוה ! , יונה אל אלהים ויאמר ההיטב Jona 4, 9.

2 Reg14 ,16 .־. הנהשת המזבח ואת המןבח המלך אל יואב ויבא הובשת
T : “

2 S. 19, 6.
2 Reg■. 23, 17. הלד הציון מה ויאמר המזבח 10 מעין בקעת אתה הובשת

T : ־
Ps. 74, 15.

Jer. 22, 11. שלם אל ה' אמר כה כי המלך : בן הראית אלי ויאמר הזמורה
T : ־

Ez. 8, 17.
Est. 1, 1. אחשורוש בימי ויהי המל.ך : עץ יהיה מה ארם בן הזמורה

T : ־
Ez. 15, 2.

1 Chr. 17, 17. בעיניך זאת ותקטן המעלה , תמר אל אמנון ויאמר החדר 2 S. 13, 10.
Esra 7, 9. הראשון לחרש באחר כי המעלה סופה תבוא החרר מן החדר Job 37, 9.

Jud. 6, 26. אלהיך לה׳ מזבח ובנית המעוז 15 החלות אתה ה׳ ארני החלות Deut. 3, 24.
Dan. 11, 31. יעמרו ממנו וזרעים המעוז וזרש חכמיו לו ויאמרו החלות Est. G, 13.

Jes. 9, 5. לנו ילר ילר כי המשקה לחזק היתה ה׳ מאת כי החרימם Jos. 11, 20.
Jes. 9, 6. כת׳ כן ♦ המשרה לסרבה המשרה על והעם שאול ויחמל החרימם 1 S. 15, 9.

2 Reg. 11, 2. המלף בת יהושבע ותקח הממותים ופרח הנגע ישוב ואם הטוה Lev. 14, 43.

רמל׳ 20 הכהן יבא בא ואם הטח Lev. 14, 48.
2 Chr. 22, 11. יהושבעתי ותקח י וחברו המומתים אכרית י ההוא ביום והיה הטמאה Zacb. 13, 2.

ר״ה'
1

לפנימה הכהנים ויבאו הטמאה
T : ‘ -

2 Chr. 29, 16.
Gen. 22, 2. בנך את נא קח ויאמר j המר;ה מעברי ה׳ רבר את הירא

••T “
Ex. 9, 20.

2 Chr. 3, 1. את לבנות שלמה ויחל המוךיה לרבר השטרים ויספו הע־א Deut. 20, 8.

Gen. 12, 7. ויאמר אברם אל ה׳ וירא הנראה 25 היר משה אל ה׳ ויאמר היד Num. 11, 23.

Gen. 35, 1. יעקב אל אלהים ויאמר הנקאה יואב היר המלך ויאמר הוד 2 S. 14, 19.
Gen. 12, 9. הלוך אברם ויסע הנגבה אשר האשה ותאמר הילוד 1 Reg. 3, 26.
Gen. 13, 1. ממצרים אברם ויעל הנגבה תנולה ויאמר המלך ויען הילוד

T “
1 Reg. 3, 27.

Gen. 19, 15. השחר וכמו הנמצאת מלקוח מגבור הלרןח Jes. 49, 24.
Jud. 20, 48. ̂ שבו ישראל ואיש הנמצאות 30 לעשות עץ ממנו רקקח Ez. 15, 3.
Eeut. 4, 32. ראשנים לימים נא שאל כי הנשמע הפרך. בקבר היספר Ps. 88, 12.
Neh. 13, 27. לעשת הנשמע ולכם הנשמע ארבר כי לו היספר Job 37, 20.
Deut. 4, 34. לבוא אלהים הנסה או הנפה סכות שרי ויאמר הכף Jud. 8, 6.

Job 4, 2. תלאה אליך רבר הגפה סכות אנשי אל ויבא הכף Jud. 8, 15.
1 Reg. 11, 9. בשלמה ה׳ ויתאנף הנראה 35 ישראל לך אעשה כה לכן הכון Am. 4, 12.

Dan. 8, 1. למלכות שלוש בשנת הנראה וכל אתה לך והכן הכן Ez. 38, 7.
IReg. 16, 31. לכתו הנקל ויהי הנר!ל מי העבר אל ותאמר הלזה Gen. 24, 65.

Ez. 8, 17. בן הראית אלי ויאמר הנקל אחיו אל איש ויאמרו הלזה
V T ׳־

Gen. 37, 19.
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Jes. 26, 21. ממקמו יצא ה׳ הנה כי הרוגיה
T *.* י*:

1 כל ויכלמו יבשו הן הנחרים Jes. 41, 11.
Prov. 7, 26. הפילה חללים רבים כי הרגיה

T V *•-:
צדקות אמר לי בה׳ אך הנחרים Jes. 45, 24.

Lev. 14, 6. יקח החיה הצפר את השחטה
T \  ”

השטן אל ה׳ ויאמר השמת Job 1, 8.
Lev. 14, 51. הארז עץ את ולקח השחוטה

T : ~
ה׳ ויאמר • וחברו השמת Job 2, 3.

Num. 13, 20. השמנה הארץ ומה השמנה
T *• : “ 5 השמרים מצאוגי הסבבים Cant. 3, 3.

Ez. 34, 16. אבקש האבדת את T •* : ״השמנה
השמרים מצאני וחברו• הסבבים Cant. 5, 7.

Koh. 4, 9. האחד מן השנים טובים השנים זבת ארץ אל לא אף העיני Num. 16, 14.
Koh. 4, 12. האחד יתקפו ואם השנים אם לך בשר העיני Job 10, 4.

1 Chr. 11, 11. הגברים מספר ואלה השליטים לבי לא אליו ויאמר העת 2 Reg. 5, 26.
1 Chr. 12, 18. עמשי את לבשה ורוח השלושים 10 לשבת אתם לכם Hag. 1, 4.

Neh. 3, 5. התקועים החזיקו ידם ועל התקועים דמל׳ • רבשקה אליהם ויאמר מלר׳ העל 2 Reg. 18, 27.
Neh. 3, 27. התקעים החזיקו אחריו התקעים החרני פנבלט וישמע העל Neh. 2, 19.
2 S. 14, 4. התקעית האשד. ותאמר התקעית הלוים את הפקד ואתה הפרןד Num. 1, 50.
2 S. 14, 9. האשה ותאמר ♦ וחברו התקועית ושטן רשע עליו הפכןד Ps. 109, 6.
Jes. 27, 1. ה׳ יפקד ההוא ביום התנין 15 להפליא יוסף הנני לכן הפלא Jes. 29, 14.
Neh. 2, 13. הגיא בשער ואצאה התניז חוסים מושיע חסדיך הפלה Ps. 17, 7.

.6 5

חד וכל תיבה בריש ה׳ חד והד חד ב ״ מז א

סי

!

 בצרת ערים אלה כל
 מספר הזהב ועכברי

 הצפירה באה
 הנה היום הנה
 למשפחתם גד בני

ארחיק הצפוני ואת

“ : T •הפרזי
” : T •הפרזי

הצפירה
T ■ ; **

T ׳ : “הצפרה

הצפוני
הצפוני

Deut. 3, 5.
1 S. 6, 18. 
Ez. 7, 7.

f
Ez. 7, 10. 
Num. 26, 15. 
Joel 2, 20.

וכימניהוז פת׳ לי׳

Ein alphabetisches Verzeichuiss von Wortern, die nur 
ein Mai vorkommen uiid init He anfangen, das Pathach 

(od. Chataf-Pathach) hat.

Gen. 42,16. אחך מכם שלחו ' האמת י

1
1
!

1
1

 שער פתה אל אתי ויבא
 מחוצה הכתף ואל

 נחשת הכיור את ויעש
 ושמע מאד זקן ועלי

 הבתולה ולאחתו
אל הקרבה העיר והיה

הצפונה
T T -

הצפונה
T ־־־  T

הצבאת
הצבאות
T ;י “הקרובה

הקרבה

Ez. 8, 14. 
Ez. 40, 40. 
Ex. 38, 8.
1 S. 2, 22. 
Lev. 21, 3. 
Deut. 21, 3.

2 Reg. 5, 7.י ישראל מלך כקרא ויהי האלהים ; עת בכל העם את ושפטו הלןשה Ex. 18, 26.
Jer. 23, 23. ה׳ נאם אני מקרב האלהי 30 מריך את ידעתי אנכי כי הרןישה Deut. 31, 27.

Job 8, 3. משפט יעות האל פניה אשר והלשכה הקרבים Ez. 40, 46.
Gen. 17, 17. פניו על אברהם ויפל הבת הוא הארץ מן קדש הקרבים Ez. 45, 4.
Gen. 27, 38. אביו אל עשו ויאמר הברכה זאת בעבור ואולם הראתף Ex. 9, 16.
Jer. 31, 20. אפרים לי יקיר הבז 1 אדם בן האיש אלי וידבר הראותכה Ez. 40, 4.
Jer. 49, 1. ה׳ אמר כה עמון לבני הבנים

• T  135
1

צדוק אל המלך ויאמר הרוארי 2 S. 15, 27.
Hab. 3, 8. בנהרים אם ה׳ חרה הבנהרים : הראה אדם בן אלי ויאמר הראה Ez. 8, 6.

Gen. 20, 4. קרב לא ואבימלך הגוי ומתן מהר מאר עלי הרבו Gen. 34, 12.
Jer. 7, 9. ונאף רצח הגנב

T *־:
י ופשעו ביתאל באו הרבו Am. 4, 4. 

•
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ב ״ ד ב׳ ב׳ מז א ר ופמניהון תיבו׳ בריש י

7a

 נ יתכן לא ואמרתם
לא ישראל בית ואמרו

הדרבי
הדרכי

־ T : ׳*

Ez. 18, 25. 
Ez. 18, 29.

Ein alphabetisches Verzeiehniss von zwei Mai vorkom-i
 לא והמה אלהים גוי

הכסף את להם ואשקולה
הד.ימיר
ההרימו

Jer. 2, 11. 
Esra 8, 25.

menden Wdrtern, die mit Jod anfangen. 0 להיטיב כפים הרע על רדת Micha 7, 3.
Num. 6, 25. אליך פניו ה׳ ףאר לו ויצב לקח ואבשלם הןביר 2 S. 18, 18.

Ps 67, 2. ויברכנו יהננו אלהים ^אר משה אליהם ויאמר החייתם Num. 31, 15.
Jcr. 4,9. יאבד ה׳ נאם ההוא ביום והיה יאבד אמי בני אחי ויאמר החיתם Jud. 8, 19.
Job 3, 3. בו אולד יום יאבד הוא אשר הארץ ומה ר.טובה Num. 13, 19.

Jud. 16, 7. שמשון אליה ויאמר יאסרני וראו כלנר. עברו ך.טובים Am. 6, 2.
Jud. 16, 11. אסור אם ,אליה ויאמר :אסרוני כי תמן אם אני רדם Job 7, 12.
Ez. 17, 10. התצל.ח שתולה והנה יבש לזרע החרש יחרוש היום הכלי' Jes. 28, 24.

Zach. 11, 17. האליל רעי הוי יבוש ' דוד אל הפלשתי ויאמר הכלב 1 S. 17, 43.
2 S. 17, 16. מהרה שלהו ועתה .יבלע יואב אל אבנר ויקרא הלנצח 2 S. 2, 26.
Job 37, 20. אדבר כי לו היספר .יבלע צום יהיה הכזה הלזה Jes. 58, 5.

Gen. 49, 19. יגורנו גדור גד ;־גורנו פלא תעשה הלמתים Ps. 88, 11.
Hab. 3, 16. בטני ותרגז שמעתי .יגורנו' ‘ עבריו כי דור וירא ת ^ 2 S. 12, 19.
Dent. 8, 3. ויאכלך וירעבך ויענך ;ךעון : ה׳ דבר ראו אתם הדור המדבר Jer. 2, 31.

Deut. 8, 16. במדבר מן המאכלך יךעוז ואזעק פני על ואפלה המשחית Ez. 9, 8.
Ps. 45, 1. לבני ששנים על למנצח ידידת 20; תריעי למה עתה המלך Micha 4, 9.
Ps. 84, 2. משכנותיך ידידות מה יךידות עבדיו אל פרעה ויאמר הנמצא Gen. 41, 38.
Hab. 2, 5. בוגד היין כי ואף » ♦ •ךיהיר והכהנים משה וידבר הסכת Deut. 27, 9.

Prov. 21, 24. שמו לין יהיר זד יהיר
• T ■ הוא בית יליד אם ישראל העבד Jer. 2, 14.

Num. 14, 24. היתד. עקב כלב ועבדי יורשנה
T V •

! האיש נפרץ נבזה העצב Jer. 22, 28.
Zach. 9, 4. יורשנה אדני הנה יורשנה j־j&! לאל אם תשאון הפניו Job 13, 8.

Lev, 21, 10. מאחיו הגדול והכהן יוצק ! להם ישחט ובקר ר׳צאן Num. 11, 22
Job 22, 16. עת ולא קמטו אשר יוצק ן אני צמתוני הצום Zach. 7, 5.
Ex. 21, 14. רעהו על איש יזד וכי יזד רוח לדברי הלו׳! Job 16, 3.

Deut. 18, 20. יזיר אשר הנביא אך ידיר מאד לאבנר ויחר ה^אש 2 S. 3, 8.
Lev. 6, 20. בבשרה יגע אשר כל יזה צ0 ולפני תולר אדם הראישון Job 15, 7.
Lev. 6, 20. בפסוק ב׳ יטמא(י♦ יזה I קין אל ה' ויאמר הישמר Gen. 4, 9. ‘

Lev. 16, 14. הפר מדם ולקח :זך׳ ישראל את בם נסות למען השמרים Jud. 2, 22.
Jes. 52, 15. רבים גוים יזה כן :זך ! ' בארז מתחרה אתה כי התמלך Jer. 22, 15•
Deut. 19, 6. הדם גאל ירדף פן 2(:הם ושפעת קולך לעב התרים Job 38, 34.
Koh. 4, 11. שנים ישכבו אם גם יחם ,גז־! וילכו ברקים התשלח J o b  38, 35.

Gen. 43, 29. וירא עיניו וישא :חנף
1 : 

'
jes. 30,19. ישב בציון עם כי

1) Zur Seito verbe*sert: ה י ל ע
2) Zusatz von anderer Hand.

10

1) Zuaatz von dersolben Hand. 
; 2) Zasatz von anderer Hand.1
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Beat. 32, 43. עמו גוים הרנינו יקום 1 ימת ואל ראובן וחי Deut. 33, 6.
J0.S. 10, 13. עמד וירח השמש וידם יקם ' ' וישבעו ענוים יאכלו וחי Ps. 22, 27.

Deut. 32, 16. בתועבה בורים :קנאהו i תשלחו נקבה עד מזכר יטמאו Num. 5, 3.
Ps. 78, 58. בבמותם ויכעיסוהו נקניאהו

1

את אדם בן אלי ויאמר ;יטמאו Ez. 43, 7.
Gen. 1, 22. אלהים אותם ויברך ירב ף. עוד יתעו לא למען יטמאו Ez. 14, 11.

2 Chr, 24, 26. עליו המשא ורב ובניו ורב* i בגלוליהם עוד יטמאו ולא יטמאו Kz. 37, 23.
Num. 24, 18 אדום ^והיה ירשה

T *• :

j , 
1 רעהו דרכיך בכל י_ישר Prov. 3, 6.

Nun). 24, 18. בפסוק׳ ב׳ ירשה•1 ירשה
T •• :

1i י לב לחסר שמחה אולת יוישר Prov. 15, 21.
2 Reg. 15, 33. שנה והמש עשרים בן ירושא

T :
יעשנה אשר לאיש ה׳ וכרת Mai. 2, 12.

2Chr. 27, 1. דד״ה וחברו* ;־רושה !10! ,חלקות שפתי כל ה׳ :כרת Ps. 12, 4.
Jml. 5, 13. לאדירים שריר ירד דאז ירד i ילמדו לא אשר למען ולמדו Deut. 20, 18.
Jud. 5, 13. בפפוקא ב׳ 'עם• ירד !! ( את איש עוד ילמדו ולא ילמדו Jer. 31, 34.

Deut. 23, 20. לאחיך תשיך לא j i התורה ספר ימוש לא ומוש Jos. 1, 8.
Prov. 23, 32. ישך כנחש אחריתו ישך I j והגבעות ימושו ההרים כי ;מוש Jes. 54, 10.
1 Reg. 3, 20. ותקח הלילה בתוך ותקם ישנה

T •* :
|15! צבא יספר לא אשר ומד Jer. 33, 22.

Cant. 5, 2. ער ולבי ישנה אני ישנה
T •• :

' 1 1 ישראל בני מספר והיה ימד Hos. 2, 1.
Jona 2, 10. אזבחה תודה בקול ואני ישועתה

T T : j מן ויאמר משלו וישא עחני Num. 23, 7.
Vs. 3, 3. לנפשי אמרים רבים ישועתה

T T :
ינחני ישובב נפשי :נהג' Ps. 23, 3.

Job 12, 6. ובטהות לשדרים אהלים ישליו ינחנו ברר ה׳ :נהגו Deut. 32, 12.
Ps. 122, 7. ידושלם שלום שאלו ישליו

T : • סי לי י־היב אדם מתן :נהנו Prov. 18, 16.
Je.s, 44, 13. קו נטה עצים הרש יתארהו

T ;
עקב רשע מצדיקי ;פירו Jes. 5, 23.

Jes. 44, 13. בפסוק ב׳ • בשדר ; T: T ••יתארהו ן . בך קנאתי ונתתי :סירו Ez. 23, 25.
Job 41, 2. יעורנו כי אכזר לא T ־ : •יתיצב

. 1 יענה לא דברים הרב :ענה Job 11, 2.
Prov. 22, 29. מהיר איש הזית ית:צב

j
דל מזעקת אזנו אטם :ענה Prov. 21, 13.

-‘!י כטל תזל לקחי כמטר :ערף Deut. 32, 2.

! יאשמו עתה לבם חלק :ערף Hos. 10, 2.

1 נדר יפלא כי איש :פלא Lev. 27, 2.

07. יפלא כי אשה או איש :פלא Num. 6, 2.

1
אהתי דדיך יפו מה יפו Cant. 4, 10.

וסיס׳ לי' הד ב ״ וכל תיבו׳ ברישי י' והד חד מן א ;w בנעלים פעמיך יפו מה יפו Cant. 7, 2.

Ein alpliabeti.sches Verzeielniiî .s  ̂on ein Mai vorkom- בלבבך יפיה תחסר אל יפיח
T : T

Prov. 6, 25.
ושתי את להביא יפיח Est. 1, 11.mendea vVorteni, die niit Jod antangen. T : T

גאונך שאול הורד :צע Jes. 14, 11.
Deut. 18, 1. לכהגים יהיה לא יאכלון ומדינה מרינה ובכל וצע Est. 4, 3.
Ps. 104, 22. 'אספון השמש תזרח יאספון(! 0 5 אונם את עליהם (וישב :צמיתם Ps. 94, 23.

Prov. 12, 21. און כל לצדיק יאנה לא ואנה בפסוק׳ ב׳ ♦ !וברעתם :צמיתם Ps. 94, 23.
Ps. 59, 8. בפיהם יביעון הנה :ביעון הולדת אשר ומולדתך ירןךאו Gen. 48, 6.

P8. 119, 77. ואחיה רחמיך ובאוני i האלהים איש ומשה ;קךאו 1 Chr. 23, 14.
J) ZusatK derselbcu  Hand.



68. 11: מלך במדעך גם נגיד Koh. 10, 20.
; היום כל יגילון בשמך יגילון Ps. 89, 17.

וסימ ב ״ תיב׳ ברי׳ וי ב׳ ב׳ מן א 1 ׳
! ! יום יום ואותי יךרשון Jes 58, 2.

Ein alphabetisches Verzeichniss von zwei Mai vorkoni-j תחתינו עמים ידבר Ps. 47, 4.
nieiiden Wdrtern, die mit 'ךי aufaugen. 5 ’’ מיכא בן ומתניה נהודה Neh. 11, 17.

Num. 11, 30. המחנה אל משה ויאסף : משור יורם כאשר יורם
T

Lev. 4, 10.
Jud. 20, 11. העיר אל ישר׳ איש כל ויאסף ! ׳ מדליו מים ינל Num. 24, 7.

Ex. 14, 20. מצרים מחנה בין ויבא ;ו:?י המשים יהפרון אולי נחםרון Gen. 18, 28.

Ps. 118, 27. לנו ויאר ה׳ אל ויאר ; ! ידרשון יום יום ואותי יהפצון Jes. 58, 2.

(}on. 43, 26. הביתה יוסה ויבא דג׳ ויביאו ,10! ואביון דל על יחם
T

Ps. 72, 13.

Esra 8, 18. אלהינו כיד לנו ויביאו דמלכ׳ עבדיהמל׳י באו וגם ניטב 1 Reg. 1, 47.

Jes. 6, 7. הנה ויאמר פי על ’ ויגע ! תלד לא עקרה רעה ננטיב Job 24, 21.

Jer. 1, 9. ידו את ה׳ וישלח ויגע . אחיך ועל עליך די ומה ניטב Esra 7, 18.

Lev. 10, 3. אהדז אל משה ויאמר וידם יעקב שארית והיה נ_יהל Micha 5, 6.

Jos. 10, 13. עמד וירח השמש גךוידם ה׳ ירושלם בנה נכנ.ם I‘s. 147, 2.

Ex. 14, 24. הבקר באשמרת ויהי ויהם ילוה הפעם עתה ילוה
V T  • Gen. 29, 34.

Jud. 4, 15. כל ואת סיסרא את ה׳ ויהם ימר ולא ממנו ימכרו ולא T ••ימר Ez. 48, IL

Ex. 14, 5. כי מצרים למלך ויגד :ויהפך בשיבה ינובון עוד ננובון Ps. 92, 15.

Jes. 63, 10. ועצבו מרו והמה ויהפו , ישברון אליך כלם נשברה Ps. 104, 27.

1 S. 12, 8. מצרים יעקב בא כאשר וישיבום ,20 ילקטון להם תת! ישבעון Ps. 104, 28.

1 S. 30, 21. מאתים אל דוד ויבא ויושיבם מצאנהו לא שרי נענה Job 37, 23.

Lev. 8, 11. המזבח על ממנו מגדע חטר ויצא יפרה Jes. 11, 1.

Lev. 8, 30. משמן משה ויקה ויז י הברכה את אתך ה׳ יצר Deut. 28, 8.

2 Reg. 4, 34. הילד על וישכב ויעל החם קרוש לעם לי ה׳ נקימף Deut. 28, 9.

Jes. 44, 15. לבער לאדם והיה ההם 25 אשר בשרה עיניך יקצרון Ruth 2, 9.

2 S. 19, 15. יהודה איש כל לבב את הט ^ ירבין וצאנך ובקרך ירביו Deut. 8, 13.

Esra 9, 9. אנחנו עבדים כי i ויט ממורח העיר מי נרר Jes. 41, 2.
1 S. 18, 11. ויאמר החנית את שאול ניטל ' לשארית חבל והיה ירעון Zeph. 2, 7.
1 S. 20, 33. עליו החנית את שאול הטל ,

V T “
ביתך מרשן יוויז Ps. 36, 9.

Jos. 11, 21. בעת יהושע ויבא הכרת מחול אספרם ירבון Ps. 139, 18.
Jes. 9, 13. וזנב ראש מישראל ה׳ ונכרת י ושמע מאר זקן ועלי ישכבז 1 S. 2, 22.
Jud. 4, 23. את ההוא ביום אלהים ונכנע נפשי אהב יררף נשב? Ps. 7, 6.

P 3 . 107, 12. לבם בעמל הכנע 1 פיהו מנשיקות ישקני Cant. 1, 2.
2 Reg. 6, 22. תכה לא ויאמר וללכו̂׳ על יעלה הנחל ועל יתם Ez. 47, 12.
2 Reg. 17, 27. אשור מלך ויצו וילכו וידכאני אלוה האל נתר Job 6, 9.

Gen. 16, 7. עין על ה׳ מלאך וימצאה
T T  : -  1

1 Chr. 20, 2. עטרת את דויד ויקח המצאה!
T T  : 1

1) Zusatz. 1

׳יס!
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♦
Jer. 60, 16. מבבל דורע כרתו מגל | 1 האהלה יצחק ויבאה וינחם Gen. 24, 67.
Joel 4, 13. בשל כי מגל שלחו מגל בריתו להם ויזבר חנחם Ps. 106, 46.
Lev. 6, 3. בד מדו הכהץ ולבש מדו אל הנער אבי ואמר וישגאה Dent. 22, 16.

2 S. 20, 8. הגדולה האבן עם הם מדו גדולה שנאה אמנון וישגאה
T  V T : —

2 S. 13, 15.
1 S. 4, 14. קול את עלי וישמע מהר 6 ויעשה העלה את ויקרב ויעשה Lev. 9, 16.

Jes. 61, 14. להפתח צעה מהר העשיר לאיש הלך ויבא ויעשה
T  V -----

2 S. 12, 4.

Deut. 1, 1. אשר הדברים אלה מול קרח משכן מעל .ך -י..ויעלו
Num. 16, 27.

Jos. 5, 2. אל ה׳ אמר ההיא בעת מל ממצרים יצא פרעה והיל Tויעלו • —
Jer. 37, 5.

Gen. 1, 11. תדשא אלהים ויאלזר מזריע הביתה האיש ויבא ^פתח Gen. 24, 32.

Gen. 1, 12. דשא הארץ ותוצא מזריע 10 ידתיה הלהת על ויפתח 1 Reg. 7, 36.

Jes. 5, 17. כדברם כבשים ורעו מחים 1 כסא על שלמה וישב רצלה 1 Chr. 29, 23.

P8. 66, 16. אעלה מחים עלות מחים סתם יהזקיהו והוא ויצלה 2 Chr. 32, 30.
Amos 6, 4. מטות על השכבים מטות נפשם פדיון רקר^^ P8. 49, 9.

Est. 1, 6. ותכלת כרפס חור מטות בעיניו דמם ’ וייהןי Ps. 72, 14.
Prov. 30, 29. מיטיבי המה שלשה מיטיבי 151 מואב pבא בגי אתו ויקבר Dent. 34, 6.
Prov. 30, 29. בפסוק ב׳ ♦ וארבעה מטבי דאמון י בקברתו אתו ויקבר 2 Reg. 21, 26.

Hos. 4, 6. הדעת מבלי עמי נדמו מכהן הניחח ריח את ה׳ וירח Gen. 8, 21.
2 Ohr. 11, 14. את הלוים עזבו כי מכהן לו וישק ויגש וירה

״T־

Gen. 27, 27.
Zeph. 1, 8. ה׳ זבח ביום והיה מלבוש האדם את ויגרש ו!שכז Gen. 3, 24.
Job 27, 16. כסף כעפר יצבר אם מלבוש 20 גוים מפניהם ויגרש וישכן Ps. 78, 55.
Jes. 42, 7. עורות עינים לפקח ממסגר ויפקדם העם את שאול וישמע 1 S. 16. 4.
P8. 142, 8. נפשי ממסגר הוציאח ממסגר למלחמה העם כל את שאול ולשמע 1 8. 23, 8.

Jud. 11, 33. ועד מערועד ויכם מנית ממלכת על יהורם ויקם ויתחזק 2 Chr. 21, 4.
Ez. 27, 17. ^ יהודה א ישראל ו מנית החומה כל את ויבן ויתחזק 2 Chr. 32, 6.
1 Reg. 6, 7. בהבנתו והבית מסע 25
Job 41, 18. תקום בלי חרב משיגהו מסע

T ־

Micha 3, 7. וחפרו החדים ובשו קמ׳ מענה
Prov. 16, 1. לב מערכי לאדם מענה

Nah. 2, 2. פניך על מפיץ עלה מפיץ 69.
Prov. 25, 18. שנון וחץ וחרב מפיץ 30

Jes. 61, 17. קומי התעוררי התעוררי מצית וסימניהון תיב׳ בריש מ' ב׳ ב׳ מן ב א
Ez. 23, 34. ומצית אותה ושתית ומצית

* T Ein nlphabetisches Verzeichniss von zwei Mai vorkom-
Gen. 19, 4. ואנשי ישכבו טרם מלןצה mcnden Wortern, die mit Mem anfangen.
Jer. 61, 31. p לקראת n} ירוץ מ^קצה
Job 42, 12. איוב אחרית את ברך וי״י מראעזתו 35 בבקר משכימי הוי מאחרי Jes. 5, 11.

Koh. 7, 8. דבר אחרית טוב מראשיתו קום משכימי לכם שוא מאחרי Ps. 127, 2.
Ex. 40, 15. כאשר אתם ומשחת משחתם מבצר עיר כל והכיתם מבחור 2 Reg. 3, 19.

Lev, 22, 26. תקריבו לא נכר בן ומיד משחתם
T T : T

מלכי׳ מלאכיך ביר ד ת. חרפ מבחור 2 Reg. 19, 23.
1) Z u satz .
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2 Chr. 18, 9. דד״ה י ויהושפט ישר׳ ומלך וישבים 1 ■ משכימי.בבקר הוי משכימי J0.S. 5, 11*.
2 Chr. 32, 10. ף סנחריב אמר כה דד״ה מל וישבים קום משכימי לכם שוא משכימי Ps. 127, 2.

Gen. 24, 2. עברו אל אברהם ויאמר זיון בעדרו ויש נוכל וארור משחת Mai. 1, 14.
P8. 133, 2. הראש על הטוב כשמן ז_קז ומקור נרפש מעין משחת Prov. 25, 26.
Gen. 37, 3. יוסף את אהב וישראל זקנים 5 מבשר מהם לאחר מתת Deut. 28, 55.

Gen. 44, 20. לנו יש ארני אל ונאמר זקנים כת׳ כן באשר• ך‘‘.־‘* שכי* מתת Kol). 4, 17.
Jos. 2, 1. נון בן יהושע וישלה חרש

1 Chr. 9, 15. וגלל חדש ובקבקר מלע׳ חרש
Jud. 14, 18. העיר אנשי לו ויאמרו חרשתם
Hos. 10, 13. קצרתם עולתה רשע חרשתם 10
Dan. 2, 32. ראשה צלמא הוא טב

T

׳ ’׳ ׳ י -
Esra 6, 17. טב מלכא על הן וכען טב ■ ׳ ’

Ex. 33, 19. כל אעביר אני ויאמר טובי וסימניהון כתיב׳ לישן בחר תרין תרין ב ״ מן א
Jer. 31, 14. הכהנים נפש ורויתי טובי Ein alphabetisches Verzeichniss von zwei Mai vorkom-
Num. 23, 7. ויאמר משלו וישא עחני 15 menden Wortern in derselben Bedeutung.

P8. 23, 3. ינהני ישובב נפשי עחני
Dent. 32, 12. ינחנו בדד ה׳ עחני אליו שאול דור ויאמר אז 1 S. 10, 14.

Prov. 18, 16. לו ירחיב אדם מתן עחנו אלה תמלל אן עד אז Job 8, 2.

Cant. 5, 3. כתנתי את פשטתי בתנתי אחינו עלים אנחנו אנה
T T

Deut. 1, 28.

Job 30, 18. . לבושי יתהפש כה ברב כתנתי 20 . מרוחך אלך מלר׳ אנה
T T

Ps. 139, 7.

Gen. 37, 23. יוסף בא כאשר ויהי כתנתו שמעת ורבקה ברבר Gen. 27, 5.

2 S. 15, 32. הראש עד בא דוד ויהי כתנתו כליותי ותעלזנה בדבר Prov. 23, 16.

Jes. 11, 3. ה׳ ביראת והריהו למךאר׳ איוב את חכה ואליהו בדברים
• T  : *

Job 32, 4.

E2. 23, IG. למראה עליהם ותעגב קמ׳ למראה עבר יוסר לא בדברים
* T  : •

Prov. 29, 19.

Gen. 2, 9. מן אלהים ה׳ ויצמח למראה 25 את ה׳ גדל ההוא ביום גדל Jos. 4, 14.

Jos. 22, lOt הירדן גלילות אל ויבאו פת׳ למךאה האלה הדברים אחר גרל Est. 3, 1.

Gen. 30, 30. לך היה אשר מעט כי לרגלי ארבע על לך תעשה גךלים Deut 22, 12.

P8. 119, 106. דברך לרגלי גר י׳מלי שבכה מעשה שבכים גךלים 1 Reg. 7, 17.

Deut. 33, 3. עמים חבב אף לרגלך והמעגגה הנוה דמיתי
• • T

Jer. 6, 2.
P8. 110, 1. ה׳ נאם מזמור לדוד ^מליף 30 הייתי מדבר לקאת דמיתי

• • T
Ps. 102, 7.

1 S. 4, 14. קול את עלי וישמע מהר דמיתי כאשר והיה ךמיתי Nana. 33, 56.
Jes. 51, 14. להפתח צעה מהר לאמר צבאות ה׳ נשבע דמיתי Jes. 14, 24.
1 S. 23, 27. שאול אל בא ומלאך מהרה

T “ : “
אברם אל ה׳ וירא הנראה Gen. 12, 7.

1 Reg. 22, 9. דמלכי׳ «ישר׳ מלך ויקרא - Tמהרה
יעקב אל אלהים ויאמר הנראה Gen. 36, 1.

Gen. 11, 4. לנו נבנה הבה ויאמרו ח ס נ 35 בשלמה ה׳ ויתאנף הנראה
T : *

1 Reg. 11, 9.
Jer. 22, 28. ח נבזה העצב פ נ ח ס נ למלכות שלוש בשנת הנראה

T : * “

Dan. 8, 1.

1 Reg. 22,17. כל את ראיתי ויאמר נפצים אפרים כלו העם וירעו וירטב Jes. 9, 8.

2 Chr. 18,1 .̂ רד״ה .וחברו נפוצים ויענם אל ישמע ןישב Ps. 55, 20.
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71. 1

1
I זאת בעבור ואולם ספר Ex. 9, 16.

[ יהד נשפטה הזכירני ספר Jes. 43, 26.
וסימניהון ורית וקנז תיב בריש ; והד חד מן ב ,א 1

1 ! והקיפוה ציון סבו ספרו Ps. 48, 13.
Ein alphal)etiscbe.s Verzcicliniss y o u  01 ri Mai vorkom- דד״ה יואב• אל דוד ויאמר ספרו 1 Ciir. 21, 2.
menden Wurtorn, die mit Waw, das Kaiaez liat, an- 5: ישראל ישיר אז ענו Num. 21, 17.

faiigeu. זמרו בתודה ליי ענו Ps. 147, 7.
Ex. •J, 15. את שלחתי עתה כי ואך ' אריה מפי הושיעני עניתני

. T • - !
Ps. 22, 22.

Num. 21, 7. משה אל העם ויבא ובר עניתני כי אודך עניתני
. T •

Ps. 118, 21.

Jos. 19, 25. הלקת גבולם ויהי וב^ז ' ויענני פתה יתרו כי פתח Job 30, 11.

Ps. 49, 11. ירא׳(ל) לא לנצח עוד ויחי ובער
— -  T

10' לכרמים נשכימה פתח Cant. 7, 13.

Koh. 8, 10. רשעים ראיתי ובכן ובאי
T T

למחול מספדי הפכת פתחת
T : “ ׳

Ps. 30, 12.

Joel 2, 22. שדי בהמות תיראו אל ריפז י עבדך אני בי ה׳ אנה פתחת
T  : ~ '

Ps. 116, 16.
Jes. 35, 8. דס' קד׳ • מסלול שם והיה ודיר ; חצה צעקו אראל□ הן צעקר Jes. 33, 7.

Zcph. 3, 12, עם בקדבך והשאדתי ,ודל
TT J

' שמע וי״י צעקו קם׳ צעקו Ps. 34, 18.
Ps. 10, 18. בל ודך יתום לשפט ר י ו | 15 קול עשית מה ויאמר צעקים Gen. 4, 10.
Est. 1, 13. לחכמים המלך ויאמר ןודיז הלבנים מתכנת ואת צעקים Ex. 5, 8.

Num. 16, 16. (ל) מאד למשה ויהר והם ; ענפכם ישר' הרי ואתם קרבו Ez. 36, 8.
Ez. 2, 10. לפני אותה ויפרש והנה ; לבם כתנור קרבו כי קרבו Hos. 7, 6.

Ex. 38, 28. ושבע האלף ואת ווים 1 < יררשוץ יום יום ואותי קרבת Jes. 58, 2.
Jer. 35, 9. בתים בנות ולבלתי 'וזרע 2ן טוב לי אלהים קרבת ואני 0 קרבת Ps. 73, 28.

Prov. 21, 8. וזר איש דרך הפכפך
TT

I לוט אל אברם ויאמר רעי Gen. 13, 8.
Gen. 8, 22. זרע הארץ ימי כל עד וחם ה׳ אדני נאם אני חי רעי Ez. 34, 8.

Num. 35, 4. אשר הערים ומגרשי וחוצה עמם מדבר עודנו מלר׳ רעה
T

Gen. 29, 9.
Ez. 47, 9. אשר חיה נפש כל והיה וחי מועדת ורגל רעה שן רעה

T
Prov. 25, 19.

Est. 8, 15. מלפני יצא ומרדכי וחור 25 הוא וישתו ויאכלו שלחני Gen. 24, 54.
Jer. 40. 7. החילים שרי כל וישמעו וטף , תאחרו אל אליהם ויאמר שלחוני Gen. 24, 56.

2 Reg. 10, 15. את וימצא משם וילך ולש עלה מצרים מלך פרעה שלוחים 1 Peg. 9, 16.
1:x. 2, 12. כי וירא וכה כה ויפן וכה

T
י שלחים תתני לכן שלחים Mlclia 1, 14.

Gen. 11, 30. עקרה שרי ותהי ולד
TT

י השוק את הטבח וירם שמור 1 S. 9, 24.
Gen. 45, 23. כזאת שלה ולאביו ולחם :10; ראיתי חולה רעה יש שמור Koh. 5, 12.

Esra 4, 3. • וישוע זרבבל להם ויאמר ולנו
TT

י הוא שמרים |ליל שמרים J:.x. 12, 42.
Ex. 10, 8. ואת משה את ויושב ומי

• T
! בפסוקא ב׳ • 'לי״י שמרים Ex. 12, 42.

Jer. 2, 19. ומשובתיך רעתך תיסרך ומר
T T

1 ער ולבי ישנה אני תמתי
• T ־■

Cant. 5, 2.
Jes. 5, 12. וחליל תף ונבל כנור והיה ונבל

V VT
I ; תמתי יונתי היא אחת תמתי

* T ־
Cant. 6, 9.

Ex. 6, 21. קרה יצהר ובני ונפג
V VT

■:1̂1 אצדיק אם לי הלילה חמתי Job 27, 5.
Jes. 19, 6. נהרות והאזניחו וסוף ' צדק במאזני ישקלני חמתי Job 31, 6.
Ley. 7, 23. ועז וכשב שור חלב כל ועז

•* T

I
1

Jer. 12, 4. הארץ תאבל מתי עד ועוף
1 ----



Jes. 29, 1. אריאל אריאל הי' א' אריאל 1 גבלה עשו אשר יען .Jer. 29, 23 וער
Ps. 22, 2. רחוק עזבתני למה א' ;אלי מלאכה עשי לרב ועמך .Chr. 22, 15 ועץ 1

P8. 68, 23. מבשן ה׳ אמר א׳ אשיב • T
קצות ישבי וייראו .ps. 65,9 וערב

Job 16, 11. עויל אל אל יפנירני אל אל ואונן ער יהודה ובני .Gen. 46,12 ופרץ
Est. 4, 16. היהודים כל את כנוס לך א׳ אבדתי

T ־ : • 5 הזה העם את יתן ומי .Jud. 9,29 וצאה
T ״• T

Gen. 14, 10. השרים ועמק ב׳ בארת . במצפה ישב הנני ואני .Jer. 40,10 וקיץ
Dent. 2, 27. הד׳ דאל׳ י בארצך אעברה ב׳ בדרך י ישראל גאל ה׳ אמר כה וקמו 368.49,7.

.Jer. 2, 13. עשה רעות שתים כי ב׳ בארות י צדיק יפול שבע כי .Pmv. 24, 16 וקם
Jer. 15, 12. מצפון ברול ברזל הירע ב' ברזל ; מראהו אכיר ולא יעמר .Job 4,16 וקול

T י

Ps. 98, 5. בכנור לה׳ ומרו ב' בכנור '10 בלע בנימן ובני .Gen. 46, 21 וראש
T

2 Chr. 13, 11. עלות לה׳ ומקטרים i ב׳ בערב V V T t
ויעזרך אביך מאל .Cen. 49, 25 ורחם

־  TT

1 S. 2, 3. תדברו תרבו אל ג׳ גבהה
T : אהב ממני הרהקת .Ps. 88,19 ורע

־  ♦•T

2 Reg. 3, 16. עשה ה׳ אמר כה ויאמר ג' גבים נערתי חצני גם .Nei>. 5, 13 ורק
Ez. 17, 7. שי ויהי גדול אחד נ ג׳ גדול ה׳ אמר כה להם ויאמר cx. 32,27.T ושובו

Ez. 42, 12. הי׳שכות וכפתחי ר ו ' ו ו 15 בביתי להם ונתתי .Jes. 56,5 וש□
.ך ..

Gen. 25, 30. יעקב אל עשו ויאמר ה׳ האדם ,
T T : רוח הלך איש לו .M!c11a 2,11 ושקר

V V T י

Nun!. 17, 28. אל הקרב הקרב כל ה׳ הקרב ! בעמים ואזרעם .aeh. !0,9-/ ושבו
T T

2 Reg. 9, 4. הנביא הנער הנער וילך ה' הנער לרעיך תאמר אל ושוב •״״■זי! יי״ 28.
T

Jer. 23, 2. אלהי ה׳ אמי־ כה לכן ה׳ הרעים ׳ ותכלת כרפס הור .Est. 1,6 ושש
י • T

Jer. 48, 33. וגיל שמחה ונאספה ה׳ הידד
T •• 20 ומרמות מלא פיהי אלה ותוך ■יי! יי>ז •ל

Ez. 22, 2. אדם בן ואתה ה׳ התשפט !
.Jes. 25, 7. הזה בהי־ ובלע ה׳ הלוט 1 .

Jes. 51, 17. ירושלם קומי ה׳ התעוררי
Jes. 57, 6. חלקך נחל בחלקי הם הם 72.
Jes. 65, 1. שאלו ללוא נדרשתי ה׳ הנני 251
Joel 4, 14. החרוץ בעמק ה׳ המונים דלוג רפמי׳ לי׳ והר הד וכל ב ״ מותאמים ב׳ ב׳ מן א
Am. 5, 16. מספד רחבות בכל הו הו ! ! ופי׳

Zncli. 2, 10. צפון מארץ ונסו הוי הוי
Em unvoIlstUndig aluliabetisches Verzeichni.s.s von Wor-

Prov. 30, 15. בנות שתי לעלוקה הב הב !
. ־ 1 tern, die zwei Mai hintereinander stehen und in dieser

2 S. 2, 18. שלשה שם ויהיו ו׳ ועשיהאל .30
I י ״" •• Verbindung nur ein VI a 1 vorkommen.

Jes. 35, 8. מסלול שם והיה רי ך ר ו !
Est. 9, 28. האלה והימים ו' ועיר ; .19,5 .2 s את לאט והמלך אבש׳ אבשלום
Ps. 47, 7. זמרו לאלהים זמרו זמרו זמרו ארם בן אלי ויאמר א׳ אכול  Ez. 3,1.
Ex. 8, 10. אתם ויצברו ח׳ חמרם  i• T r: י וארבע לאהד פנים א׳ ארבעה  kz. 10,21.

Num. 3, 47, חמשת ולקהת ה׳ חמשת 35 אחיך אחיך אדם בן א׳ אחיך  Kz. 11,15.
2 S. 20, 20. }מר איוב ויען ו̂י ה׳ חלילה 1 רעתך כל אחרי ויהי א׳ אוי 23.

1 Reg. 18, 13. לאדני הגר הלא ח' חמשים המזבח מרות ואלה א׳ אמה  Kz. 43,13.
T ־־

Jer. 23, 25. אשר את שמעתי ח׳ חלמתי
• : •* T

ה׳ אדני אמר בה לכן אבן אבן 28,16.



80

Num. 7, 86. שתים זהב כפות ע׳ עשרה :
T T ־~r י

ז : היום כמני יודך היא הי הי Jes. 38, 19.
Jos. 21, 40. האלה העדים תהיינה ע׳ עיר הנדול הד אתה מי הן הן Z.Mch. 4, 7.
Jes. 62, 10. דדך פנו בשעדים ע׳ עברו דפם' תני' • מדותיה ואלה המש Ez. 48, 16.
Hos. 2, 25. באדץ לי וזדעתיה ע׳ עמי לך הכמת הכמת אם ה׳ הכמת

T : -  T
Prov. 9, 12.

Ps. 115, 14. עליכם ה׳ יסף ע' עליכם ס אלוה יד כי רעי אתם ה׳ הנני
T ז * Job 19, 21.

Ps. 137, 7. אדום לבני ה׳ זכד ע׳ עדו , לישראל אלהים ויאמר י' :עקב Gen. 46, 2.
Dan. 2, 24. דניאל דנה קבל כל על על : הדרך ידרך ידרך אל יךרך יךרך .)er. .51, 3.

Thr. 1, 16. בוכיה אני אלה על ע' עיני יה יה אראה לא אמרתי יה יה
T r

.Jes. ;!«, 11.

2 Chr. 31, 6. ויהודה ישדאל ובני ע׳ ערמות יבשו לא קויך כל גם י׳ :בשי Ps. 25, 3.

Ruth 4, 18. פדץ תולדות ואלה ךז פ׳ פ 10 צבאות מלכי י׳ ירדון Ps. 68, 13.

1 Chr. 5, 30. דד״ה • הוליד אלעזד פ׳ פינהס
T : ■

את עליהם וישב י׳ :צמיתם Ps. 94, 23.

Dent. 16, 20. תחיה למען תדדף צ' צדק יברך יברך זכרנו ה׳ ׳ וביר י
Ps. 115, 12.

2 S. 16, 7. בקללו שמעי אמד וכה צ׳ צא בנים שלשים לו ויהי ל׳ להם
T

Jud. 10, 4.

2 Reg. 4, 19. אביו אל ויאמד ר׳ האשי אליך יאמרו כי והיה ל׳ להרב .ler. 15, 2.
Prov. 20, 14. ואזל הקונה יאמד רע רע 15 בפסוק׳ ב' ל׳ לרעב

T TT
Jer. 15, 2.

Ex. 15, 25. ויודהו ה׳ אל ויצעק שם שם • הדמים עיר אוי ל׳ לגתהיה Ez. 24, 6.
Dent. 14, 22. תעשר עשר ש׳ שנה יחל איך כי אעשה ל' למעני Jes. 48, 11.

1 S .  3, 10. ויתיצב ה' ויבא ש׳ שמואל לבש גאות מלך ה׳ ל׳ לבש
•• T

Ps. 93, 1.
2 S. 20, 16. חכמה ה אש ותקרא ש' שמעו יקה בץ אגור דברי ל׳ לאיתיאל Prov. 30, 1.
Ez. 33, 11. אני חי אליהם אמר ש' שובו 20 ולכל לככף ולכסף ל' לזהב

TT ־־

1 Chr. 29, 5.
Cant. 2, 15. שעלים לנו אהזו ש׳ שעלים

• T •
רכושו מן המלך ומנת ל׳ לעלות

: T

2 Chr. 31, 3.
1 Chr. 9, .32. הקהתי בני ומן שבת שבת לראות סר כי ה׳ וירא מ׳ משה Ex. 3, 4.
Gen. 11, 27. תרה תולדת ואלה ת׳ תרח וקח ישראל בני אל דבר מ׳ מטה Num. 17, 17.

73.

 ; בקרבך אשר הגר
 25 בפסוקא ב׳

 זרח בן עכן הלוא
 1 המזבח על ויקרא

' לבי קירות אוהילה

מ׳ מעלה
T T ” ־ :

מ׳ מטה
T r  ~

מ׳ מעל
-  -  T

 מ׳ מןבה
מ׳ מעי

Dent. 28, 43. 
Dent. 28, 43. 
Jos. 22, 20.
1 Reg. 13, 2. 
Jer. 4, 19.

 דלוג לי׳ חד וכל אל אה' מ־צמש והד חד מן א״ב
וסימ׳

Ein unvollstiindig alphabotisehos Vcrzeichniss von e i n

בציון יסד הנני
 30 לנבכדנצר ואמרין ענו

 רשים רי כתבא ודנה
תנינ' • ספרי ויקראו

מוסד מוסד
T T

מ׳ מלכא
T ; “

 מ׳ מנא
מ׳ מדינה

Jes. 28, 16. 
Dan. 3, 9. 
Dan. 5, 25. 
Est. 8, 9.

Mai vorkommenden Wortern, die aus zwei durch Cholain 
und Kamez gebildoten Silben bestehen.  נח נה תולדת אלה

רכב בא זה והנה

T * :

 נח נה
נ׳ נפלה

Gen. 6, 9. 
Jes. 21, 9.

Jud. 5, 23. מלאך אמר מרוז אורו ארור
T

35 אלהיכם יאמר עמי נ׳ נהמו Jes. 40, 1.
Hos. 4, 2. וגנב ורצה וכהש אלה דם׳ קד׳ • ארצם ונתן ל נהלה Ps. 135, 12.

•Jos. 24, 10. לבלעם לשמע אביתי ולא ברוך דרום אל הולך סבב סובב Koh. 1, 6.
J Reg. 8, 13. דמלכי׳ זבל• בית בניתי בנה

T
עבריו ביד ייתן ע' עדר Gen. 32, 17.
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.22,11 .ex מעמו יגנב גנב ואם גנב
לנפל דחיתני דחוה 118,13.

T

ואינם רשעים הפוןד  Prov. 12,7. 
יקנו בכסף שדות וכתוב  Jer. 32,44. 

הושע אל ה' ויאמר זנה  hos. 1,2.
T

מעוג לעגי בחנפי חרק  ps. 35,16. 
יונתן אל שאול ויאמר טעם  ! s. 14,43.
ימת ואל ראובן יחי ימת  Eeut. 33,6. 

אלהי עם אפרים צופה יקוש  hos. 9,8.
ואביון דל על יחוס  ps. 72,13. 

יד בו תגע לא ירה^י  ex. 19,13.,
T

ויאמר אנשים על ישר  Job 33,27.
T

יגלהו לא וראשם כפום  ez. 44,20.
T

שוא אלות דברים דברו כרת  hos. 10,4.
T

והבא הרבה זרעתם לבוש  na .̂ 1,6.
T

בתולה איש יפתה וכי מהר  ex. 22,15.
T

מהררי אריר אתה נאור  ps• 76,5.
T

אנשים ינצו וכי ענוש  ex. 21,22.
T

משפט עשו <ז׳ אמר כה עשוק  Jer. 22,3. 
הצפית צפה השלחן ערף  Jes. 21,5. 
מטלטלך ה' הנה עטה  Jê • 22,17. 
למעט והנה הרבה אל פנה  ip9 !׳ י.?• .

T

באיש שכול רב פגוש  p»־ov. 17, 12. 
תענה ענה אם  ex. 22,22.

המרינים את צרור  Num. 25, 17.
T

צפה השלהן ערוך צפה  Jes. 21,5.
צנפה יצנפך צנוף 22,18.  

העץ על נבלתו תלין לא קבור  Dent. 21, 23. 
שמש לפני הוא רטב  Job 8,16. 

אליהם תנבא ואתה שאג(!  Jer. 25,30. 
כעשי ישקל שקול לו שקול  J01> c, 2. 
במעגלותיך אשרי תמך  ps. !7,5.

1) Z usatz derselben  Hand.
2) Zusatz von an d ere r Hand.

10

15

20

74.

» י לי׳ חד וכל תיבות׳ בריש ת והד חד מן א״ב
ופימ'

Ein alphabetisches Verzeichniss von ein Mai vorkom- 
menden Wortern, die mit Taw anfangen.

25

30

35

תארו
T: T

 תבא
 תגיל

 תדיחנו
 תהרו
 קמ׳ תורד

תזבחהו
\  T ; •

תהתנה
t v ־ :

קמ תחגהו '
: T • י

תטה
תעע

תכלנה
T V ־ :

תלאובת
תמלאמו

•* T ; •

תנתח
תסמר
תעננדי
תפתה

V : T

 תצום
 תקם
ו תרה

 קמ' תךאה
 תשמט
תתראו

 תארו מה לה ויאמר
 חטאים יפתוך אם בני
 אחיך ביום תרא ואל

 לקחה ברב הטתו
 קש תלדו חשש

 תודד שאול אל אך
 שלמים זבח תזבחו וכי

 תרדמה אלהי׳ ה׳ ויפל
 לכם הזה היום והיה

 מני אשרי תטה אם
 ויאמרו יהושע אל וישבו

 לתבה תעשה צהר
 במדבר ידעתיך אני

 ארדף אויב אמר
 לנתחיו תנתח האיל ואת
 יחלף פני על ורוח

 שרותיה הכמות
 תפתה מאתמול ערוך כי

 שימו אלהם ויאמר
 תטר ולא תקם לא
 תרהו ואל תפחדו אל

 מראינו לפניך וידאו
 תגש הנכרי את

שבר יש כי יעקב וירא

1 S. 28, 14. 
Prov. 1, 10.

Ob. 1, 12. 
Prov. 7, 21. 
Jes. 33, 11. 
Jes. 14, 15. 
Lev. 19, 5. 
Gen. 2, 21. 
Ex. 12, 14.. 
Job 31, 7. 
Jos. 7, 3. 

Gen. 6, 16. 
Hos. 13, 5.
E.x. 15, 9. 

Ex. 29, 17. 
Job 4, 15. 
Jud. 5, 29. 

Jes. 30, 33. 
Dent. 32, 46. 

Lev. 19, 18. 
Jes. 44, 8. 

Dan. 1, 13. 
Dent. 15, 3. 
Gen. 42, 1.

11
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.75

ב ״  לי׳ חד וכל תיבות׳ בסוף ן׳ כתבין וחד חד מן א
ופיט׳

von ein Mai vorkom- 
Nun lin. schliessen.

Jes. 41, 22. 
Job 31, 10. 
Job 24, 22. 
Dan. 7, 12.
1 S. 7, 14. 
Esra 7, 25.
2 Eeg. 11, 13. 
Ez. 26, 18. 
Dan. 12, 13. 
Deut. 13, 12. 
Jud. 11, 18.
2 S. 19, 41. 
Ps. 144, 13. 
Ez. 4, 9.
Thr. 5, 13. 
Gen. 18, 28. 
Deut. 17, 13. 
Ez. 32, 6.
Jes. 48, 7. 
Zeph. 3, 10. 
Ps. 65, 12.
Ps. 104, 22. 
Ps. 139, 18. 
Ez. 42, 11, 
Ex. 35, 26. 
Nah. 2, 8. 
Num. 27, 5. 
Zach. 12, 11. 
Prov. 31, 3.
1 Chr. 7, 27. 
Dan. 2, 48.

אחריתן
אחרין
בהיין
בחיין
גבולן
דאנין
הרציז
האין

T • * י

רדמין
רראוז
ויחנון
וכמהן

זז
חטין
טחון

:חסרון
יזידון

ימלאון
: T •

 ןדעתין
 יובלון

 ןךעפון
 פון .יא?

 יךבון
 ?ארכז

לבז
לבביהן
משפטן

מגדון
1מלכ'

נו!
סעין

Ein alphabetisclies Verzeichniss 
menden Wortern, die mit

 את לנו וינידו יגישו
 אשתי לאחר תטחן
 בכחו אבירים ומשך
 העדיו היותא ושאר

 אשר הע!־ים ותשבנה
 כחכמת עזרא ואנת

 דמלכ׳ ♦ עתליה ותשמע
 דפס׳ קדמ׳ .יחרדו עתה

 ותנוח לקץ לך ואתה
 כ״כ י ישמעו ישראל וכל

 ויפב במדבר וילך
 הגלגלה המלך ויעבי
 מפיקים מלאים מזוינו
 חטין לך ה ק ואתה

 נשאו טחון בהורים
 המשים יהפרון אולי
 ויראו ישמעו העם וכל

 צפתך ארץ והשקיתי
 מאן ולא נבראו עתה

 כוש לנהרי מעבר
 טובתך שנת עטרת
 השמש תזרח

 מהול אספרם
 כמראה לפניהם ודרך

 נשא אשר הנשים וכל
 העלתה גלתה והצב
 משפטן את משה ויקרב
 המספד יגדל ההוא ביום

 חילך לנשים תתן אל
 דד״ה • בנו יהושע בנו

רבי לדניאל מלכא אדין

Micha 3, 12. שדה ציון בגללכם לכן עיין 1
Esra 6, 17. אלהא בית לחנכת והקריבו עזין
Jer. 29, 5. ונטעו ושבו בתים בנו פך:ן

1 Keg. 11, .S3. דמלב' • עזבוני אשר יען נין ד צ
Jes. 34, 16. וקראו ה׳ ספר מעל דרשו קבצן 5
Ez. 42, 11. כמראה לפניהם ודרך ית?ז
Thr. 2, 10. ם׳ לארץ ישבו דפ תני׳ מס יד ראשן
Thr. 1, 4. אבלות ציון דרכי שיוממין

Gen. 32, 20. השני את גם ויצו תדברון
Ex. 22, 21. ויתום אלמנה כל תענון 10
Ex. 22, 29. קדש ואנשי תהיין

Deut. 5, 30. צוה אשר הדרך בכל תירשון
Deut. 6, 3. ושימרת ישראל ושימעת תרבץ

Deut. 6, 14. אלהים אחרי תלכץ לא תלבץ
1 Keg. 12, 24. דמל׳ תעלוי לא ה׳ אמר כה תלהמץ 15

Jer. 28, 1;5. הנניה אל ואמית הלוך תחתיהן
2 Keg. 6, 19. זה לא אלישע אלהם ויאמי תבקשיול^

20
76.

251

ל והד חד מן אי״ב ופים' דפמ' ולי׳ דלוג ע

Ein unvn]]st;h1dig alphabetisclies Yerzeichniss von Wor- 
tern, die mit vorhcrgehendcm ל  ̂ luir ein Mai vorkom- 

men (sonst mit אל)•

לברא השמש ויהי אברם על
T : ־

למען ידעתיו כי אברהם על
 אחד על30

אהינו על
■ T

אלעזר על

 בנך את גא קח ויאמר
אהיו אל איש ויאמרו

 ההטאת שעיר ואת
 בני שבעים המס לבוא אבימלך על
 הזה הדבר טוב לא אדניכם על

 שבע בת ותבא
 ויעמד ויצא בבקר ויהי

הנביאים בני ויראהו אלישע

 "י . ! אריניהו על ,35
אדני. על ’

Gen. 15, 12. 
Gen. IS, 19. 
Gen. 22, 2. 

Gen. 42, 21. 
Lev. 10, 16. 

' Jud. 9, 24. 
1 S. 26, 16.

1 Reg. 2, 19.
2 Reg. 10, 9. 
2 Reg. 2, 15.

1) Z u s a t z  von dcr. ' ielben Hand .
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Am. 7, 17.
Job 37, 22. 
Neh. 10, 30.
1 Chr. 13, 2. 
Gen. 41, 40.
1 Keg-. 3, 26.
2 Re5 ,8 .״. 
Thr. 2, 15.
1 S. 13, 18. 
Jer. 0, 19. 
Prov. 16, 20. 
Gen. 14, 6. 
Gen. 20, 3. 
Gen. 21, 12. 
Lev. 16, 16. 
Nnm. 19, 18. 
Num. 27, 16. 
Jos. 2, 7. 
Jud. G, 37.
2 Re21 ,3 .״. 
2 Reg•. 10, 15. 
Jer. 23, 34. 
Ez. 47, 8.
Ps. 104, 6. 
Dan. 4, 26.
1 Chr. 10, 5.
1 Chr. 12, 21. 
Jes. 47, 6.
2 Re14 ,18 .״. 
Jud. 7, 22. 
Ez. 38, 12. 
llos. 10, 11. 
Gen. 22, 6. 
,Tud. 4, 24. 
,lud. 11, 29.
1 S. 25, 8. 
Jes. 44, 3. 
IIos. 12,

אדמה על
T T

אלי־ד׳ על
 אחיהם על
 אחינו על
 ביתי על
 בנה על
ביתה על

T *•

 בת על
 גי על
דברי על

: T ־

רבד על
T T

המדבר על
T : • ־

האעה על
T • T

 הנער על
 הקדש על
האהל על

5• T

T•• -ךהערה על

 המעברות על
הגזה על

T ־ ־־

 הגבול על
המרכבה על

T T . ־.' ־

האיש על
T ־

הערבה על
T T-: T

הרים על
• T

 היכל על
 החרב על
הגרור על

 ילוז על
הזקיה על

T׳ • , ׳

טבת על
T ־

 טבור על
 טוב על
יצחק על

 על;בין
יפתח על

T : ׳

 יום על
יבשה על

T T ־

על.יעקב

 אשתך ה׳ אמר כה לכן
 יאתה זהב מצפק

 אחיהם על מחזיקים
 ד״ה קהל. לכל דויד ויאמר

 ביתי על תהי׳ אתה
 אשר האשה ותאמר

 למלך מספר הוא ויהי
 כפים עליך ספקו

 דרך יפנה אחד והראש
 אנכי הנה הארץ שמעי

 דבר על משכיל
 שעיר בהדרם ההרי ואת

 אבימלך אל אלהים ויבא
 אברהם אל אלהים ויאמר
 מטמאת הקדש על וכפר
 במים וטבל אזוב ולקה
 הרוהת אלהי ה׳ יפקד

 אחריהם רדפו והאנשים
 את מציג אנכי הנה
 שמעו מואב וכל

 את וימצא משם וילך
 והעם והכהן והנביא
 האלה המים אלי ויאמר
 כסיתו כלבוש תהום
 עשר תרי ירהין לקצת
 דד״ה כליו. נשא וירא

 דויר עם עזרו והמה
 הללתי עמי על קצפתי
 יהודה מלך הזקיה וישלה

 מאות שלש ויתקעו
 בז ולבז שלל לשילל

 מלמדה עגלה ואפרים
 עצי את אברהם ויקה
 הלוך ישראל בני יד ותלך
 יפתח על ותהי
 ויגידו נעריך את שאל

 צמא על מים אצק כי
יהודה עם לה' וריב

10

jona 1,7. רעהו אל איש ויאמרו יונה על
T

Job 18,20. אחרנים נשמו יומו על
Ps. 61,7. תוסיף מלך ימי על ימים ןמי על

1 Chr. 21,4. ד״ה .על חזק המלך ודבר יואב על
2 Chr. 9,29. ד״ה .שלמי. דברי ושאר ירבעם על

T : T T

2 Chr. 21,16. יהורם על ה׳ ויער יהורם על
T :

Jer. 50,35. ך,׳ נאם כשד'□ על חרב כשדים על  
Gen. 33,1. וירא עיניו יעקב וישא לאה על  
Jer. 36,12. על המלך בית וירד לשכת על  

לשכת
1 S. 14,4. אשר המעברות ובין מצב על

Jer. 35,18. אמר הרכבים ולבית מצות על
Ez. 27,3. הישבתי לצור ואמרת מבואת על  

Jer. 48,31. ארלרל מואר על כן על מואב על
1 Chr. 9,19. 15 אביסף בן קורא בן ושלום מחנה על

Gen. 28,9. ישמעאל אל עשו וילך נשיו על  
1 S. 27,10. פשטתם אל אכיש ויאמר נגב על  
1 S. 25,25. לבו את אדני ישים נא אל נבל על  
Jona 4,11. נינוה על אחוס לא ואני נינוה על  
Gen. 40,2. 20' שני על פרעה ויקצף שר על ^
Gen. 18,5. וסערו לחם פת ואקחה עברכם על  I

Gen. 41,10. עבדיו על קצף פרעה עבדיו על  | I 
Ex. 25,37. שבעה נרתיה את ועשיית עבר על  | 
Lev. 4,12. הפר כל את והוציא עצים על  ! ’

Jer. 5,6. 25; מיער אריה הכם כן על ערייהם על |
Ps. 90,13. מתי עד ה' שיובה עבדיך על  | |

Job 1,8. קד׳ .השטן אל ה' ויאמר עבדי על י  i 
דם׳

Am. 3,5. פח על צפור התפול פח על
Gen. 49,13. 30! יעיכץ ימים לחוף זבולן צירן על j

Gen. 30,40. יעקב הפריד והכשיבים צאן על  I I
Ps. 31,19. שקר שפתי תאלמנה צדיק על  | |

Gen. 35,20. ,מצבך יעקב ויצב קברתה על  j |
2 Reg. 23,6. ^מבי האשירה את ויצא קבר על  j
1 Reg. 22,6. 35 רבןני׳ .ישראל מלך ויקבץ רמת על ן :

Ez. 20, 32. לך רו^^^ על ^ל ךןק̂,  | |
2 Chr. 13,7. אנשים עליו ויקבצו רחבעם על ן  |
2 Reg. 22, 8. הכהן חלקיהו ויאמר שפן על  ! I

11*
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2 S. 21, 10. איה בת רצפה ותקח הצור אל 1 פקד הנני ה׳ אמר כה לכן שמע;ה על Jer. 29, 32.
1 Reg. 13, 29. נבלת את הנביא וישא החמור אל מזער מעט עוד כי תבליתם על Jes. 10, 25.
2 Reg. 4, 18. היום ויהי הילד ויגדל הקצרים אל
2 Reg. 4, 39. השדה אל אחד ויצא השדה אל

— ----------- -

1 Reg. 13, 20. אל ישבים הם ויהי הישלחן אל 5
Jer. 27, 19. צבאות ה׳ אמר כה כי העמלים אל 77.
Jer. 33, 4. ישראל אלהי ה׳ אמר כה כי הפללות אל וחלוף

Jer. 50, 36. ונאלו הברים אל חרב הבדים אל
ל .Jud. 8, 18וסימנ׳ דלוג א צלמנע ואל זבה אל ויאמר זבח אל ב וחר חר מן ׳ א׳

1 S. 21, 14. טעמו את וישנו זרןנו אל 10 Ein unvollstandig alphabetisches Verzeichniss von Wor-
Ex. 28, 30. המשפט חשץ אל ונתת חשן אל tern, die, umgekehrt vom Vorlgen, mit vorhergehendem אל
Jer. 51, 12. החזיקו נם שאו בבל חומת אל nurein Mai vorkommen (sonst mit י[ל).
Jer. 31, 12. ציון במרום ורננו ובאו טוב אל
2 S. 14, 30. ראו עבריו אל ויאמר ירי אל עשרה העבד ויקח ארם אל Gen. 24, 10.
Ez. 21, 12. ארם בן והילל זעק ירך אל 15 דשמוא׳ גרןנכון♦ עד ויבאו ארון אל 2 S. 6, 6.
Jona 1, 5. ויזעקו המלחים וייראו _יךכתי אל אל כתפות וארבע אךבע אל 1 Reg. 7, 34.
Esra 3, 7. ה״ד • לחצבים כסף ויתנו i ים אל יעץ ה'אשר עצת שמעו לכן אדום אל Jer. 49, 20.

Jud. 14, 9. וילך כפיו אל וירדהו כפיו אל רכבו ואל סוסיו אל חרב אוצרתיה אל Jer. 50, 37.
Jer. 29, IG. המלך אל ה׳ אמר כה כי I כסא אל בנו אל יצחק ויאמר בנו אל Gen. 27, 20.
Ez. 12, 12. בתוכם אשר והנשיא כתף אל !20 בנתיו וכל בניו כל ויקמו בני אל Gen. 37, 35.

1 Reg. 8, 47. רמלכי' ♦ לבם אל והשיבו לבם אל 1 ואיו בנתיו אל ויאמר בנתיו אל Ex. 2, 20.
Gen. 42, 17. משמר אל אתם ויאסף משמר אל השרת כלי כל את ולקחו בגד אל Num. 4, 12.
Jud. 7, 25. מדין שרי שני וילכדו מליז אל פרסות שעטת מקול בנים אל

• T
Jer. 47, 3.

1 S. 20, 25. מושבו על המלך וישב מושב אל כתי׳ כן ידרךידרךהדרך♦ אל בחריה אל
T V • “

Jer. 51, 3.
Jer. 13, 11. האזור ידבק כאשר כי מתני אל 25 השערים שגי בין יושב ודור גג אל 2 S. 18, 24.
Jer. 50, 38. ויבשו מימיה אל הרב מימיה אל ־ ונאלו הברים אל חרב גבוריה אל Jer. 50, 36.
Jud. 21, 23. בנימן בני כן ויעשו נחלתם אל !דבר אל לבו שם לא ואשר ךבר אל Ex. 9, 21.

1 Reg. 19, 3. נפשו אל וילך ויקם וירא נפשו אל ! הצאן אל נא לך הצאן אל Gen. 27, 9.
2 Reg. 7, 7. בנשף וינוסו ויקומו נפשם אל ה׳ דבר את הירא הבתים אל Ex. 9, 20.
Jer. 50, 19. אל ישראל את ושבבתי נוחו אל 30 האלהים אל אדניו והגישו המזוזה אל Ex. 21, 6.
Jer. 50, 37. רכבו ואל סוסיו אל הרב סוסיו אל

T f בצלאל אל משה ויקרא המלאכה אל Ex. 36, 2.
2 S. 6, 3. דשמוא׳ • ארון את וירבבו עגלה אל  |

T T 1 :־
אל הארן את ויבא המשכן אל Ex. 40, 21.

Jud. 7, G. המלקקים מספר ויהי פיהם אל החשן את עליו וישם החשן אל Lev. 8, 8.
Job 2, 5. רס׳ תני׳ ידך• נא שלה אולם פניך אל | ושפטיך זקניך ויצאו הערים אל

T V ־
Deut. 21, 2.

Geu. 31, 4. ויקרא יעקב וישלח צאנו אל 35 המלחמה אל כקרבכם והיה המלחמה אל Deut. 20, 2.
Ex. 28, 24־. עבתת שתי את ונתתה קצות אל העצים אל האטד ויאמר העצים אל Jud. 9, 15.
Nuni. 30, 2. ראשי אל משה וידבר ראשי אל 1 •• -ך 1 ; ארון את הורידו והלוים האבן אל 1 S. 6, 15.

Jer. 49, 2. באים ימים הנה לכן רבת אל ! i בעם פצו שאול ויאמר הרם אל 1 S. 14, 34.
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שמים אל  Deut. 32, 40.
. - ך. 

רת1ת אל  Neh. 10,29.
 ידי שמים אל אשא כי

הנהגים העם ושאר

7 8 .

ב ״ ל קרי' א ל מנהון חד בקרי׳ ולי׳ ע וסי׳ דלוג א

Ein unvollstandig alphabetisches Verzeicbniss von Wor- 
tern, die nur mit vorhergehendem ל  ̂ nnd niemals mit אל 

vorkommen.

דגלו על י גל על .בניי על ♦ ארבעה על . אלה על
. . - J• ־ T T T : ־ V י•

 חמותיך על . זאת על . הספר על • דבר על
ידם על ירו♦ על י ירים? על . ידיך על

TT T • - T  P• “ T

כן על י כפאו על • כפאי על ♦ ידיה על
T VT י ** ; • • : ־

 □ל על . נחל על . מים על ♦ לב על
 על ♦ פניהם על . פניף על י פרי על

 רחמים על ♦ ריב על ♦ רב על . קיר על
 שנים על ♦ שמו על .

תהף. על

טבור על

• 11; על
 ‘ לוה על
 . עמף על

י צבאתם
T : ־

♦ שתי עלשמות על

7 9 .

(א״ב) משמש והוא ואת ולית את קרי׳ כל סימן

Ein alpliabetisches Verzeicbniss von Wbrtern, die nur mit 
 verbunden ןאךן und niemals mit vorhergehendem את

werdeii.

אלהים את ♦ אילות את ♦ איוב את ♦ אברהם את
• V: . •• ■ T T : ״

 גבעון את • גבול את ♦ גגו את • בניכם את ♦ ביתף את
השמים את • האלהים את • דניאל את ♦ דברי את

. -  T -  • V: T •• • T

את • השם את ♦ הרקיע את • המן את ♦ החצר את
. ” T ך .ך י. .I _ -

ושיא !35:הברכה את ♦ הנער את ♦ השירה את • השור את ♦ השמש
- • T - :  T ־ : T י ד -

הצר את ♦ זרע את • זה את • והב את ♦ הבכרה את
•• T “ '•* V * ‘

 טבעתיו את • חכמת את ♦ הכמהו את • המדף את
לבבו את ♦ כבא את ♦ בבאי את ♦ ידיכם את ♦ ידי את

את ♦ סדום את ♦ נחלת את ♦ מרדכי את ♦
T : : T ג

מעשה את 1
פניך את פניו את ♦ פני את ♦ פני את ♦ עשר

T T -  T  :

פניך את ♦ פניה את ♦ פניהם את ♦ פניכם את
את * שמף את ♦ רוחי את ♦ קולף את ♦ ציון את

ואת• מנהון חד לית אלין כל ♦ תהום את ♦ תורת 5

80.
10

וסימניהון דלוג 1 וקר׳ תיבות׳ במצ׳ י כתבין א״ב

Ein unvollstflndig alphabetisches Verzeicbniss von Wor-
tern, die in der Mitte des Worts ein Jod haben, das aber

wie Waw gelesen wird.
15

2 S. 24, 18. ביוםידשמ' דור אל גד ויבא ארינה
T ----- :

Ps. 77, 12. אזכרה כי יה מעללי אזכיר
1 Eeg. 6, 21. הבית את שלמה ויצף ברתיקות

Jes. 23, 1.3. זה כשדים ארץ הן בהיניו
T ־"

Ps. 79, 10. הגוים יאמרו למה בגיים 20
Prov. 23, 31. יתאדם כי יין תרא אל בכיס 1

Gen. 25, 23. גיים שני לה ה' ויאמר גיים
I

1

1 Chr. 12, 15. את עברו אשר הם אלה גדיתיו
T :

i

,

1 Chr. 12, 5. וירימות אלעוזי החריפי
1 Chr. 4, 41. הכתובים אלה ויבאו המעינים 25
Gen. 24, 33. לא ויאמר לאבל לפניו ויישם

T ״■

Ex. 16, 2. (?) במדבר משה על העם וילינו
Num. 21, 32. את לרגל משה וישלח ויירש !
Jos. 15, 53. תפוח ובית וינים

T :

Jud. 7, 21. תחתיו איש ויעמדו ויניסו
T -

301
Jud. 11, 37. יעשה אביה אל ותאמר ורעיתי j

1 S. 13, 8. אשר למועד ימים שבעת וייחל
שמואל

i1
2 S. 20, 5. להזעיק עמשא וילך וייהר

2 S. 20, 25. דשמואל ♦ וצדוק ספר ושיא 35
1 Eeg. 16, 34. בית היאל בנה בימיו ובשגיב I

Jes. 10, 6. אשלחנו חנף בגוי ולשימו i

Jes. 49, 6. לי מהיותך נקל ויאמר ונצירי
i
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Jer. 50, 6. עמי היו אבדות צאן שובפים 1 ד״ה .בני ופניאל ויפריד, ופניאל 1 Chr. 8, 25.
Jes. 28. 15. ברית כרתנו אמרתם כי שיט ה׳ ידך ממתים וצפינף Ps. 17, 14.
Hos. 6, 10. ראיתי ישראל בבית שיעריףה שתו לשאול כצאן וצירם Ps. 49, 15.
Mich a 1, 8. ואילילה אספרה זאת על שיילל 11 רמה בשרי לבש וגיש Job 7, 5.
Job 19, 29. חרב מפני לכם גורו שדין ^  i כעשי ישקל שקול לו והיתי Job 6, 2.
Thr. 2, 14. שוא לך הזו נביאיך שביתך 1 על במכאוב והוכח וריב Job 33, 19.
Ez. 30, 1C. במצרים אש ונתתי תהיל עמיקתא גלא הוא ונד,ירא

T : Dan. 2, 22.
Ps. 89, 18. אתה עזמו תפארת כי תרים טעם שמת מלכא אנתה ופיפניא

T: : Dan. 3, 10.
Prov. 17, 13. טובה תהת רעה משיב תמיש ותשיח תזכור זכר ־־ T ;ותשיח

Thr. 3, 20.
Prov. 20, 30. תמריק פצע חברות תמריק 10 שנה וחמשי עשרים בן זבידר,

T : 2 Reg. 23, 36.

ממגי תרחק אל אלהים הישיר, Ps. 71, 12.

ממפורתא ולבד 1 עבדך נדר נדר כי ישייב
T

2 S. 15, 8.

‘ ׳ לעולם שמו יהי ינין Ps. 72, 17.
Jes. 10, 13. עשיתי ידי בכה אמר כי ועתידתיהם

המה יצפיגו יגורו יצפינו Ps. 56, 7.

15 עולם בגבורתו משל ירימו Ps. 66, 7.

באש גחלים עליהם ימיטו Ps. 140, 11.

81. יקצירו בלילו בשדה יקצירו Job 24, 6.

במעשיך בטהך יען כי כמיש Jer. 48, 7.

וחלוף . משלם לגנתון זכריה לעריא Neh. 12, 16.

וכימ׳ דלוג י' וקרין תיבות׳ במצע׳ ר ׳ ב ״ כתי א 20 תצא לא העם ויאמר לעדר 2 S. 18, 3.

i בגת מלהמה עוד ותהי מדין
T י

2 S. 21, 20.
Eiu uiivollstil iidiir alnliabotisches Vcrzeicliniss von Wdr-

i רשמו׳ .מלכו ישועות מגריל 2 S. 22, 51.
tern, die, urn״•ekelirt vom Vorureii, in uer Mitte ties Worts

הדלת ותפגור מאתו ותלך מיצקת 2 Reg. 4, 5.
eiti Waw haben, das wie Jod ״elosen wird.

פביב גבה לבית וראיתי מיפדות Ez. 41, 8.
Gen. 39, 20. אתו יופף אדני ויקה אפורי 25 עשה גאות כי ה׳ זמרו מידעת Jes. 12, 5.
1 S. 25, 18. ותקח אבוגיל ותמהר אבוגיל ! לאישה מידע ולנעמי מ'יךע Ruth 2, 1.
2 S. 15, 20. והיום בואך תמול אנועף י קד׳ י מעונים בני אפנה בני נפיפים Esra 2, 50.

2 Keg•. 24, 15. דמלכ׳ ♦ יהויכין את ויכל אולי j דפפ׳
Jer. 50, 44. תני׳ ‘מגאו! יעלה כאריה הנה ארוצם בהושע אשור מלך וימצא פיא 2 Reg. 17, 4.
Jes. 45, 2. והדורים אלך לפניך אני ארצר 30 ואפפו ואפרם באותי עינתם Hos. 10, 10.

2 S. 10, 12. בעוני ה׳ יראה אולי בעוני י וימתהרדויהיואלופיידד״ה על;ה 1 Chr. 1, 51.
Jer. 6, 7. מימיה בור כהקיר בור i ראשי המשרדים ואלה פטירים 1 Chr. 9, 33.

Nall. 2, G. יכשלו אדיריו יזכר בהלוכתם ̂ ! אלקנה בן ציף בן ציף 1 Chr. 6, 20.
1 Clir. 7, 31. ומלכיאל חבר בריעה וכני ברזות נשיאי העדה קריאי אלה קריאי Num. 1, 16.
Prov. 23, 24. צדיק אבי יגיל גול '35 תשמר ולא רבות ראית Jes. 42, 20.

Esra 4, 9. טעם בעל רהום אדין דהוא
.. T V ' רבו הטובה ברבות ראית Koh. 5, 10.

Gen. 8, 17. שי ההיה כל אתך א הוצא מבתיהם זעקה תשמע שייהה Jer. 18, 22.
Jer. 19, 2. הנם בן גיא אל ויצאת החרפות ; ה׳ נאם לכם ונמצאתי שיביתכם Jer. 29, 14.
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1 S. 20, 1. מנוית דוד ויברח מנוית
T • 1 לכם ישימע ומי הורד 1 S. 30, 24.

Jer. 48, 21. ארץ אל בא ומשפט ״ T ••מופעת המלך ויצו העשוום! 2 Reg■. 23, 4.
Jes. 3, 16. גבהו כי יען ה׳ ויאמר נטוות נאם אלי שמעתם ולא הכעוסני Jer. 25, 7.

Jes. 57, 19. שפתים נוב בורא נוב האלה לשכות ומתחתה המבוא Ez. 42, 9.
Neh. 10, 20. ענתות חריף T ״•נובי

5 ‘בבכי הלחות מעלה כי הלחות Jer. 48, 5.
Nell, 7, 52. תני׳ י מעונים בני בפי בני נפושסים ! דירמי׳

דם׳ 1 ארז נפל כי ברושי הילל הבצור Zach. 11, 2.
2 S. 14, 7. המשפחה כל קמה והנה !שום המכונים ללוים ויאמר המבונים 2 Chr. 35, 3.

1 S. 25,18. ותקח אבוגיל ותמהר עשוות י בצדקתך נחני ה׳ הושר Ps. 5, 9.
Jer. 40, 8. המצפתה גדליה אל ויבאו עופי 10 ואיננו בו עיניך הוזערף Prov. 23, 5.
Jes. 30, 6. נגב בהמות משא עורים ! אדו על אותם ואוצאה הנתונים Esra 8, 17.
Am. 8, 4. השאפים זאת שמעו ענוי 1 דד״ה ♦ המלך עזיהו ויהי ההפשות 2 Chr. 26, 21.

Est. 8, 13. דם׳ תני׳ ♦ הכתב פתשגן עתוךים ! שילח אשיר והאנשים הלונו Num. 14, 36.
2 Chr. 13, 19. אהרי אביה וירדף עפרון בתבור הגבול ופגע ושיהצומה Jos. 19, 22.

Jud. 7, 13. איש והנה גדעון ויבא צלול 15 j שיקר אלי ה׳ ויאמר ואלול Jer. 14, 14.
Jer. 14, 3. צעוריהם שלחו ואדיריהם צעוריהם ; בפסוק׳ ב׳ י )הגבאים ותךמות Jer. 14, 14.
Jer. 48, 4. השמיעו מואב נשברה צעוריה 1 T V ־ : 1 בשימים הפירה גם ןסוס Jer. 8, 7.
Ez. 4, 15. נתתי ראה אלי ויאמר צפועי פני אל הבנין ארך ומדד ואתוקיהא Ez. 41, 15.

Num. 26, 9. ננזואל אליאב ובני קרואי 1 תפארת עטרת והיית וצניף Jes. 62, 3.
1 Reg. 14, 25. החמישית בשנה ויהי שושק 120 אמנון שימון ובני ותולון 1 Chr. 4, 20.

Jer. 15, 11. שרותך לא אם ה׳ אמר שךותף ויואש אחיעזר הראשי ויזואל 1 Chr. 12, 3.
Jer. 18, 16. לשמה ארצם לשום שרוקת אבתיכם לבית והכונו 2 Chr. 35, 4.
Jer. 43, 10. אמר כה אליהם ואמרת שפרורו ! ■וימינך ידך תשיב למה הוקף Ps. 74, 11.
Zeph. 2, 7. בית לשארית הבל והיה שבותם

T ■ : i
הבית קיר על ויבן יצוע

T • ־
1 Reg. G, 5.

Ps. 85, 2. שבת ארצך ה' רצית שבות י25 ממנו ימכרו ולא :עבור Ez. 48, 14.

Prov. 22, 20. שלשום לך כתבתי הלא i שילשום
T . . ׳

לאכל ינועון המה נועץ י Ps. 59, 16.

1 Chr. 24, 24. מיכה עזיאל בני שימור שפתימו עמל מפבי ראשי ו מ ו ^ Ps. 140, 10.
Num. 32, 7. לב את תנואון ולמה i תנואון ירעו לא אם ישנו לא כי ולו :כשי Prov. 4, 16.
Prov. 3, 30. הנם אדם עם תרוב אל תרוב

T ־
דד״ה י מלחמה עוד ותהי יעור 1 Chr. 20, 5.

Job 30, 22. תרכיבני רוח אל תשאני תשיוה
T • •

30 ושימעי יחואל הימן בני ומן :הואל 2 Chr. 29, 14.
אבותם יבאו כי והיה לרוב Jud. 21, 22.
דוד בשוב בבואם ויהי לשור 1 S. 18, 6.

ויקחה בשית איש וישלח לושי 2 S. 3, 15.
לדוגים שלח הנני לדוגים Jer. 16, 16.

35 ישראל בית לי היו אדם בן לפוג Ez. 22, 18.

יעקב למשוסה נתן מי למשיופה Jes. 42, 24.

חרשים הרשו גבי על למץ.נותם Ps. 129, 3.

דעזרא י לשיבניה יונתן למלוני Neh. 12, 14.
Zusatz.
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83.
1

82.

וסיס׳ א״ב משמשות שבקרי' גדולות אותיות ̂מ׳ א״ב משמשות שבתורה גדולות אותיות וסי

Ein alphabetisches Verzeichniss der Bucbstaben, welche 5 Ein alpbabetiscbes Verzeicbniss der Bucbstaben, welcbe
in der beil. Scbrift grosser als die iibrigen ge- im Pen tat. grosser als die iibrigen gescbrieben werden
scbrieben werden miissen, niit Augabe der beziiglicben miissen, mit Angabe der beziiglicben Worter.

Worter.
כמוך מי ישראל אשריך •*״®י! 33,29.

1 Cbr. 1, 1. אנוש שת ם ד א ברא .Gen. 1,1 בראשית
Gen. Ij 1. אלהים ברא בראשית 10 יגלח לא הנתק ואת .ev. 13,33^ והתגלח

Lev. 13, 33. יגלח לא הנתק ואת והתגלח ה׳ ישראל שמע ד ננ ח א eut. 6, 4.
Dent. 6, 4. ה׳ ישראל שמע ד ^ זאת תגמלו ̂ר״ר ]̂  Dent. 32, 6.

Dent. 32, 6. דאת תגמלו י ״ ; מ על הולך כל .Lev. 11, 42 גחון
Lev. 11, 42. גחון על הולך כל גחון ויאמרו .Gen. 34,31 הכוונה

Mai. 3, 22. משה תורת זכרו 15 מיין עינים .Gen. 49, 12 חכלילי
Est. 1, 6. ותכלת כרפס Hור ותלד האשה ותהר ב טו  Ex. 2,2.

Job 9, 34. שבטו מעלי יסר שבטו נא יגדל ועתה ךל .Num. 14, 17 י̂י
Num. 14, 17. נא יגרל ועתה יגדל מצרים ה׳ והשיבך .Deut. 28,68 והתמכרתם

Ps. 80, 16. ימינך נטעה אשר וכנה לפנינו אלהינו ה׳ ויתנהו (ובף?) וג^ •*גי®®
Dent. 29, 27. מעל ה׳■ ויתשם וישילכם 20 אדמתם מעל ה׳ ויתשם .Deut. 29, 27 וישלכם

Prov. 1, 1. ספר׳ רי׳ י דוד בן שלמה משלי יעקב אהליך טבו ה מ  Num. 24, 5.
Dan. 7, 10. ונפק נגד נור די נהר ם אלפי לאפרים יוסף וירא .Gen. 50, 23 שלשים
Ps. 80, 16. ימינך נטעה אשר וכנה לאלפים חסד .Ex. 34, 7 ג־צר

Rutb 3, 13. הלילה 1)( ליני את משה ויקרב | .Num. 27, 5 משפט
Num. 27, 5. משה ויקרב משפטן) 25 העם את כלב .Num. 13, 30 ויך,0
Kob. 12, 13. נשמע הכל דבר ף סו ה׳ ישראל .Deut. 6, 4 שמ^
Dent. 6, 4. ’ ה׳ ישראל שימע בניו לא לו שחת .Deut. 32, 5 ופתלתל
Dan. 6, 20. בשפרפרא מלכא באדין שפרפרא ב ישים לא הצאן .Gen. 30, 42 ובהעטיף
Jes. 56, 10. ידעו לא כלם עורים צפו

T
עבדיך כל וירדו א צ  Ex. 11, 8.

Ps. 84, 4. בית מצאה צפור גם לןז 30 זהב ציץ ועשית .Ex. 28, 36 ציץ
Ex. 34, 14. לאל תשתחוה לא כי ר ח א צפור קן יקרא כי Ip Deut. 22, 6.
Cant. 1, 1. לשלמה אשר השירים ־שיר לאל תשתחוה לא כי ר . ח א  Ex. 34, 14.
Est. 9, 29. קרמ׳ ת״ו י המלכה אסתר תכתב ו מלך עוג רק כי ט ר ע  Deut. 3, 11.

1) Zusatz mit der Bemerknng וי"ס ה׳ עם תהי׳ ם מי ת  Deut. 18, 13.
• T

35
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.84

ב משמשות שבקרי׳ קטנות אותיות ״ א

Ein alphabetisches Verzeichniss der Buchstaben, welche 
in der Heil. Sch’rift kleiner als die Ubrigen ge- 
schrieben werden mvissen, mit Angabe der beziiglichen 

Wbrter.

משה אל ניקרא Lev. 1, 1.

דפ׳ קד׳ י בנות שתי לעלוקה הב Prov. 30, 15.

רמה בשרי לבש וגוש Job 7, 5.

נפש ברם עשק אדם Prov. 28, 17.

השמים תולדות אלה בהבראם Gen. 2, 4.

הנני אמר לכן של־ום Num. 25, 12.

בתרא וי״ו • חיה לא 1ןנפש-ו( P8. 22, 30.

וחם׳ לי׳ י ואת ארדי ואת ויזתא Est. 9, 9.

פשע בלי אני זך חף Job 33, 9.

שעריה בארץ T :טבעו
Thr. 2, 9.

תשי ילדך צור תשי Dent. 32, 18.

בקרית שרה ותמת ולבכתר. Gen. 23, 2.

דרך עברי כל עליכם לוא Thr. 1, 12.

‘דעתי מיום ה׳ עם הייתם ממרים Dent. 9, 24.

תניג׳ וי״ס
נכר מכל 2וטהרתים( Neb. 13, 30.

תגי׳(נ״ב) נ״ון יצפנני♦ כי יצפנני P8. 27, 5.

בפס׳ תרוי׳ י רעה ביום ה1ב?]כ P8. 27, 5.

בריבו אדם :ת1̂ Thr. 3, 36.

באדץמלכאיפ״הקר׳(נ״ב) בשסרפרא Dan. 6, 20.

ושעריה יהודה אבלה וצוחת Jer. 14, 2.

פרץ פני על פרץ יפרצני n ? Job 16, 14.
קד׳ .ארגים כמנור חניתו 1 S. 17, 7.

קרי ועץ דס׳י
יצחק אל רבקה ותאמר Gen. 27, 46.

אריסי ואת פרמשתא Est. 9, 9.

דלפון ואת פלשנרתא
T : ״ •  T

Est. 9, 7.

1) Euaatz von anderer Hand mit d®f Beniorkung Q ןי
2) Zasatz von deraclben Hand.

10

15

20

30

36

85.

ה ״ ל וחד חד מן מ א וסי״ דסמי׳ ולי׳ ו

45 Worter, die nur ein Mai mit vorhergehendem ןאל 
vorkommen.

Gen. 4,6. , שעך לא מנחתו ואל _קין ואל
Gen. 6,16. אמח ואל לתבה תעשר. צחר 

T  “

Gen. 18,7. בקף בן ויקח אברחם רץ ר.ברןר ואל  
Gen. 37,10. אבין אל ויספר אחיו ואל

T V

Ex. 6,3. אל:עקב אברחם אל וארא ו
Ex. 6,13. דרצום ♦ משח אל ה׳ וידבר פךעח ואל  

Ex. 12,22. אזוב אגדת ולקחתם שתי̂ו ואל
Ex. 24,1. ד,׳ אל עלה אמר משך ואל

Ex. 24,14. בזה לגו שבו אמר הזקנים ואל
Ex. 25,21. הכסרת את ונתת ר.ארז ואל

Lev. 18,20. ההן לא עמיתך אשת ואל
Num. 18,26. עליהם ואמרת תדבר הלוים ואל  
Num. 31,12. אל דבאו עדת(^ גואל
Dent. 9,27. אל לעבדיך ןזכר ךשעו ו >
Dent. 9,27. בפסוק 'ב׳ חטאתו ואל ]
1 S. 10,14. אליו שאול דוד ראמר נערו ואל  
1 S. 26,6. אל ראמר דוד ויען אבישי ואל

1 S. 26,14. העם אל דוד ויקרא . אבנר ואל  
1 S. 27,10. דפס׳ בתר׳ * אל אביש ויאמר נגב ואל  
1 S. 30,1. צקלג ואל ואנשיו דור בבא ויהי 

2 Reg. 3.13. מלך אל (אלישע) ויאמר נביאי ואל  
jer. 4,23. והגה הארץ את ראיתי השמ:ם ואל  
jer. 25,9. ולקחתי שלח הנני נבוכרראצר ואל

Jer. 27,12. ' דברתי יהודה מלך צךקיה ואל
Jer. 29,24. לאמר תאמר הנחלמי שמעיהו ואל

T : “  :

Jer. 29,21.,קוליך p ס כה צדק^הוי^ ואל  מ דאחאב א  
Jer. 30,4. אשר הדברים ואלה יהודה ואל

T :

Jer. 33,4. הזאןן העיר בתי דעל י כה כי החרב ואל  
Jer. 39,15. עצור בהיתו ה׳ דבר היה ;רמיהו ואל  
Jer. 50,18. ק 1אךצ ואל מלך אל סקך דהנגי י כה ל  
Ez. 23,42. בה שלו המון וקול אנשים ואל
Ez. 40,43. ת ואל אחד טפח והשפתים הסלחנו

1) Zasatz von dorselben Haiui. 

12
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Ez. 43, 20. 

Jes. 19, 3.

Joel 4, 3. 
Jes. 61, 2. 
Jes. 55, 7. 
Hos. 4, 8. 
Ps. 30, 9. 
Ps. 50, 4. 
Job 5, 8. 
Koh. 1, 6. 
Neh. 2, 14. 
Ez. 11, 21.

 הגבול ואל
 האטים׳ ואל ן

 האבות (ואל
 עפזי ואל
ה ואל ר  ׳) ש
 אלהינו׳ ואל
 ] עונם ואל

 ה׳ ואל
 הארץ ואל
 אלרזים ואל
 מקומו ואל
 ברכת(! ואל
לב ואל

ונתתה מדמו ולקחת

 בו ב׳ * מצרים רוח ונבקר.
 הילד ויתנו גורל ידו

 אברהם אל הביטו
 דרכו רשע יעזב ’

 יאכלו עמי חטאת
 ה׳ ואל אקרא ה׳ אליך
 השמים אל יקרא
 אל אל אדרש אני אולם
 ובא השמש וזרח

 שער אל ואעבר
דיחוקאל שקוציהם♦

86.

 עמים ואל
 עמים ועל
אדם ואל

T T

ארם ועל

 הנה ה׳ אדני אמר כה
 בדבר אתו ונשפטתי

איש פני אשא נא אל
ירשע ומי ישקט והוא

Jes. 49, 22. 
Ez. 38, 22. 
Job 32, 22. 
Job 34, 29.

87.

ב ל ב' ב' מן ווגין ל׳׳ וםי' ע

וסימני׳ רסמי' ולי' ועל וחד ואל חר זונין ט'

9 Worter, die nur ein Mai mit vorhergehendem und 
ein Mai mit vorhergehendem _̂!ון vorkommen.

Lev. 10, 12. 
Lev. 10, 16. 
Lev. 12, 4.
2 Chr. 29,21. 
Num. 4, 19. 
Num. 4, 49.
2 Eeg. 8, 3.
2 Eeg. 8, 5. 
Jer. 26, 15. 
Jer. 25, 9. 
Euth 1, 15. 
Jer. 46, 25. 
Ez. 22, 9. 
Chagg. 1,11•

איתמר ואל
T T  *

איתמר ועל
T  T •

 המקדיש ואל
 המקדש ועל
משאו ואל

T ־־

משאו ועל
T “

שרה ואל
T  T

שדה ועל
T T

ישביה ואל
T  V :

ישביה ועל
T  V :

אל־היה ואל
T  V V;

אלוקיה ועל
T  V V:

ההרים ואל
* T  V

ההרים ועל
• T  V

 אהרן אל משה וידבר
 * החטאת שעיר ואת

 ושלשת יום ושלשים
 שבעה פרים ויביאו

 וחיו להם עשו וזאת
 אותם פקד ה׳ פי על

 שנים שבע מקצה ויהי
 למלך מספר הוא ויהי
 אם כי תרעו ירע אך

 את ולקחתי שלח הנני
 יבמתך שבה הנה ותאמר

 ישראל אלהי צבאות ה׳ אמר
 בך היו רכיל אנשי

הארץ על חרב ואקרא

1) Z usatz .

32 Worter̂  die nur zwei Mai mit vorhergehendem על 10
vorkommen.

Lev. 5, 26. לפני הכהן עליו וכפר אחת על
Lev. 5, 22. וכחש אבדה מצא או אחת על

Dent. 22, 5. על גבר כלי יהיה לא אשה על
Job 31, 9. אשה על לבי נפתה אם אישה על 15
Jer. 16, 7. אבל על לחם יפרפו ולא אבל על

1 Chr. 19, 2. חסר אעשה ד\יר ויאמר אבל על
(?) ד״ה

Ps. 7, 11. מושיע אלהים על מגני אלרזים על
Ps. 62, 8. וכבודי ישעי אלהים על 20

2 S. 14, 1. צרויה בן יואב וידע אבשלום על
2 S. 19, 2. המלך הנה ליואב ויגד אבשלום

T : “
על

Ez. 1, 8. כנפיהם מתחת אדם וידו ארבעת על
Ez. 1, 17. רבעיהן אךבעת על

Ez. 38, 16. ישראל עמי על ועלית ארצי על 25
Joel 1, 6. ארצי על עלה גוי כי אךצי על

Num. 15, 9. הבקר בן על והקריב בז על
Ps. 80, 18. ימינך איש על ידך תהי בז על
Jer. 18, 7. גוי על אדבר רגע גוי על
Jer. 18, 9. אדבר ורגע ♦ וחברו גוי על 30
Jos. 18, 5. לשבעה אתה והתחלקו גבולם

T  :
על

Zeph. 2, 8. מואב חרפת שמעתי גבולם על
Jes. 66, 2. עשתה ידי אלה כל ואת דברי

* T :
על

Jer. 1, 12. היטבת אלי ה׳ ויאמר דברי
• T :

על
Gen. 48, 2. הנה ויאמר ליעקב ויגר המטה

T  * *“
על 35

Est. 7, 8. הביתן מגנת שב והמלך המטה
T • ־

על
Ex. 1, 15. את בילדכן ויאמר האבגים

• T  : T T
על

Jer. 18, 3. היוצר בית וארד האבנים
• T : T T

על
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Num. 11, 9. 
Num. 11, 31. 
Lev. 16, 6. 
Lev. 15, 23. 
Deut. 22, 6. 
Jer. 16, 3. 
Zeph. 1, 8. 
Est. 5, 11. 
Jer. 21, 9.

Jer. 37, 14.
2 Chr. 20, 1. 
2 Chr. 20,37. 
Lev. 23, 20.
1 Chr. 9, 32. 
Est. 4, 5.
Est. 6, 9.
Ex. 18, 23. 
Ps. 37, 10. 
Dan. 4, 25. 
Dan. 4, 30.
2 S. 6, 10.

Am. 4, 7.
1 Reg. 16, 20. 
Jer. 4, 16.
1 S. 22, 9.
1 Chr. 18, 7.
1 S. 20, 8. 
Ps. 31, 17. 
Jes. 23, 8. 
Ez. 27, 2.
2 Reg. 19, 22. 
Jes. 31, 1. 
Job 22, 26. 
Job 27, 10.
2 Chr. 23,19. 
Prev. 14, 19.

 המחנה על
 המחנה על
 הכלי על
 הכלי על
הבנים על

• T

הבנים על
׳ T ־־

השרים על
• T י

השרים על
' T ־•

הכשרים על

 הכשרים על
יהושפט על

T T :

שפט1יה על
T T :

 לחם על
 לחם על
מררכי על

“  T: : T

מררכי על
T: : T ״

 מקמו* על
 1מ1מק על

בוכתצר על‘  נ
 נבוכרנצר על
עיר על

 עיר על
ערי על

T*״

ערי על
T ״•

 עבדי על
 עבדי על
 עברף על
 עבד־ף על
 צר על
 צ־ר על
 ש1קר על
 קרוש על
 שרי על
 שרי /נל
 שערי על
שערי על

 על הטל וברדת
 ה׳ מאת נסע ורוח

 הכלי על והישב
 הוא המשכב על ואם

 צפור קן יקרא כי
 הבנים על ה׳ אמר כה כי

 ה׳ זבח ביום והיה
 את המן להם ויספר
 ר״פ . הזאת בעיר הישב

רם׳ קרם׳
 שקר ירמיהו ויאמר

 בני באו כן אחרי ויהי
 רורוהו בן אליעזר ויתנבא

 אתם הכהן והניף
 הקהתי בני ומן

 להתך אסתר ותקרא
 ההוא ביום המן ויצא

 תעשה הזה הדבר את אם
 רשע ואין מעט ועוד
 על מטא כלא
 ספת מלתא שעתא בה
 להסיר דוד אבה ולא

דשמו׳
 מכם מנעתי אנכי וגם

 דמלכים הדדי בן וישמע
 הנה לגוים הזכירו

 האדמי דאג ויען
 ד״ה .שלטי את דוד ויקח

 עבדך על חסד ועשית
 עברך על פניך האירה

 צר על זאת יעץ מי
 צר על שא ארם בן ואתה

 רמלכי׳ . חרפת מי את
 לעזרה מצרים הירדים הוי
 תתענג שדי על אז כי

 יתענג שדי על אם
 שערי על השוערים רעמר

טובים לפני רעים שחו

10

15

20

30

2 Chr. 26,9. קך׳ * מגדלים עזיהו ויבן שער על  
דפ׳

Cant. 7,5. השן כמגדל צוארך שער על

88.

ל תריז זוגין כ׳ ל ותרין א וסי׳ ע

10 Worter (20 Paare), die zwei Mai mit vorhergehendem 
 -vor ;{ל und zwei Mai mit vorhergehendem אל

kommen.

 פח אל
 פה אל
 פה על
 פה על
גוים אל

 גויס אל
 גוים על
 גויס על
 אבתיף אל
 אבתיף אל

 אבתיף על ̂ ^
יאבתיף על 25

 העיז אל
העין אל

T T V• י

 העיז על
העיז על
 חמור אל
 חמוד אל
 חמור על
 חמור על

 יתר אל 36
 אל.לתר
 על.יתר
על.יתר

Num. 12,8. בו אדבר פה אל פה  
Esra 9,11. עבדיך ביד צוית אשר  

Micha 7,16. מכל ויבשו גוים יראו  
Job 21,5. ושימו והשמו אלי פגו  

Jes. 49,22. הנה ה׳ אדני אמר כה  
אשא

Ez. 2,2. ארם בן אלי ויאמר
Jes. 14,12. הילל משמים נפלת איך  

Ps. 47,9. גויס על אלהים מלך
Gen. 15,15. אבתיך אל תבוא ואתה  

2 Chr. 34,28. , ד״ך ‘ אבתיך אל אספך הנני  
Deut 30,9. בכל אלהיך ה׳ והותירך  

2 Reg. 22,20. . אבתיך על אספך הנני לכן  
, דמלכ׳

Gen. 24,29. לבן ושמו אח ולרבקה  
Gen. 24,42. העין אל היום ואבא
Gen. 16,7. ה׳ מלאך וימצאה

Gen. 24,30. הנזם את כראת ויהי  
Gen. 34,4. חמור אל שכם ויאמר  

Gen. 34,24. ואל חמור אל וישמעו  
Ex. 22,8. פשע דבר כל על

zach. 9,9. ציון בת מאד גילי
Ex. 4,18. ̂ןר ̂ןל וישב משה וילך ר  
Jer. 29,1. אשד הספר דברי ואלה  
P8.31,24. חסידיו כל ה' את אהבו  
P8.1 1 , ידרכון הרשעים הנה כי

12*
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Dent. 4, 39. 
Deut 30, 1. 
Deut. 6, 6. 
Ez. 38, 10. 
Jes. 38, 18. 
Je8. 38, 19. 
P8. 115, 1, 
Ps. 138, 2. 
Jer. 29, 3. 
Jer. 39, 5. 
Dan. 4, 25. 
Dan. 4, 30. 
Neh. 10, 39. 
Neh. 10, 40.
1 Chr. 9, 26. 
1 Chr. 23,28.

 לבבף אל
 לבבף אל
 לב?ד על
 לבבף על
 אמתף אל
 אמהף אל
 אמתף על

אמתף ועל

 והשבת היום וידעת
 עליך יבאו כי והיה
 האלה הדברים והיו

 יעלו ההוא ביום והיה
 תודך שאול לא כי
 יודך הוא חי חי
 לנו לא ה׳ לנו לא

 היכל אל אשתחוה
 בן אלעשה ביר נבוכדנאצר אל
 דם׳ קד׳ י כשרים חיל וירדפו נבוכךנאצר אל
 על מטא כלא נבוכךנצר על
 ספת מלתא שעתא בה נבוכךנצר על
 אהרן בן הכהן והיה הלשכות אל
הלשכות אל כי הלשכות אל

T  :  “  V

המה באמונה כי הלשכות על
T : “  ~

בני ליד מעמדם כי הלשכות על

89.

ל וחד אל חד ג׳ ג׳ מן זוגי[ ל חד וכל ועל וחד ע
ופי׳ לי׳

6 Worter (oder Gruppen), die nur ein Mai mit אל , ein 
Mai mit על und ein Mai mit ןעל vorkommen.

Ex. 12, 22. 
Ex. 12, 23. 
Ex. 12, 7. 
Deut. 25, 1. 
Jes. 28, 6. 
Deut. 17, 11. 
Jud. 21, 6.
2 S. 4, 2.
2 S. 2, 9.

Jer. 36, 30. 
Jer. 36, 29.

 המשקוף אל
 המשקוף על

 המשקוף ועל
שפט אל המ

V ~ י : T

שפט על Tהמ  ; .  -  -

שפט ועל המ
T : ״ :

 בנימן אל
מן על  בד

 בנימן ועל
 ןהדקים אל
 להויקים על

יהויקים ועל
•י T : ־ :

 אזוב אגדת ולקחתם
 מצרים את לנגף ה׳ ועבר

 ונתנו הדם מן ולקחו
 אנשים בין ריב יהיה כי

 ליושב משפט ולרוח
 אשר התורה פי על

 ישראל בני וינחמו
 גרודים שרי אנשים ושני

 הגלעד אל וימלכהו
 יהויקים אל ה׳ אמר כה לכן
 לו יהיה רלא ר,׳. אמר כה לכן

תאמר יהודה מלך

10

15

20

25

30

35

ועמך אתה תמותו למה הגוי אל
והממלכה הגוי והיה הגוי על

שבעים כמלאות והיה הגוי ועל
יחזקיהו אל ה׳ וישמע ןחוקיהר אל
 סנחריב שלח זה אחר וחזקיהו על

עבדיו דברו ועור יחזקיהו ועל

Jer. 27, 13. 
Jer. 27, 8. 

Jer. 25, 12. 
2 Chr. 30, 20. 
2 Chr. 32, 9. 

2 Chr. 32, 16.

90.

ח וסימניהון פסוק סוף וחד פסוק ריש חד זוגין י״

18 Worter, die nur ein Mai am Anfang and ein Mai 
am Schlusse des Verses vorkommen.

ולרבקה
: • : T׳

ולרבקה
*T : • :

ויפעו
T

ויפעו
T ״“

וקד^זתו
וקדשתו

וכדזן
ןכ^ז

ושנאה
T •״ :

ושנאה
T״* ;

וישנאה
T  V T ;

וישנאה
T  V T : —

ומרןלל
ומרןלל

ובהר
T T

ובהר
T  T

ותזנה
ותזנה
השב

“  T

השב
-  T

אים
T ״*

אים

Gen. 24,29. לבן ושמן אח
Gen. 26,35. רוק מרת ותהיין
Gen. 35, 5. א^ך,רם ךןןקןן ןוקו

Num. 10,28. ״ ישראל בני מסעי אלה  
Lev. 21,8. אלהיך לחם את כי
Ex. 19,23. ה׳ אל משה ויאמר

Lev. 22,11. נפש יקנה כי
Thr. 2,6. שבו כגן ויחמם

Deut. 24,3. האחרק האיש
Deut 22,13. , אשך איש יקח כי

2 S. 13,16. גדולה שגאה אמנון
Deut 22,16. אל הנער אבי ואמר

Ex. 21,17. ן בי א מן  א ו

2 S. 16,5. דוד המלך ובא
J08.15,48. ושוכה ויתיר שמיר
Deut 8,7. מביאך אלהיך ה׳ כי
Jud. 19,2. מאתו ותלך פילגשו עליו  
Jes. 57,3. עננה בני הנה קרבו ואתם  

Ez. 21,30. במקום תערה אל
Jes. 42, 22. ושפוי בזוז עם והוא
Jes. 19,12. ויגידו חכמיך אפוא
Nuh. 3,17. כארבה מגוריך
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.Jes. 47,9 ותבאנה
T T :

.Jer. 9,16 ותבואנה
T T :

 .hos. 10,7 נךמה
.Jes. 46,6 וגךמה

 .Jona2,4 [תשליכני
.ps. 102,11 ותשליכני

.Thr. 1,15 סלה
T •

.Reg. 12,21 סלא 2
T •

.ps. 1,19, 120 סמר
־  T

.Jer. 51, 27 סמר
T T ^

.Jot 16,21 ויוכח
.chr. 12,17 ויוכח 1

T :

ם רי ט p 2 מ   .chr. 13,11 ו

.chr. 29,11 ומרןטרים 2

 רנע אלה שתי לך
 התבוננו צבאות ה׳ אמר כה

 מלכה שמרוץ
 ותשוו תדמיוני למי

 ימים בלבב מצולה
 וקצפך זעמך מפני

 בקרבי אדני אבירי כל
 ויקשרו עבריו ויקמו

 בשרי מפהדך
 תקעו בארץ נס שאו

 אלוה עם לגבר
 ד״ה .לפניהם דויד ויצא
 בבקר בבקר עלות לה׳
תשלו אל עתה בני

ממסורתא ולבר

בתועבת בזרים קנאהו ] Deut. 32,16. 
בבמותם ויכיעיסוהו קניאוהו ] p®.8 ,58 ׳ ל  

אלהים ברכו במקהלות  p8• 68,27.
מחרדה ויסעו בממהלת  Num. 33,25.

.p8• !09,7 בהישפטו
: T : ״

.p8• 37,33 בהשפטו
: T * :

 .ps• 69,35 [הללוהו
.ילס ps• !32 יהללוהו

 רשע יצא
 יעזבנו לא ה׳

 וארץ שמים
עם בקהל וירוממוהו

10

15

20

[הימשני
ותחאנה

T : T ~

בנויוז
T :

בנוית
T :

נוית
T

בנוית
T :

והגרזי
מבואך

והיצתוה
T * “  :

ביערות
נפיצות

*. T

׳:-T •“ויקלהו
האורגה

T:“:־■ T

האהל
T ״״ V ̂

הממותתים
’ T *• “

ימות

25

91.

ב ׳ וסימן מאוחר מוקדם דכתבן מלין ס

62 Worter, in denen 2 auf einander folgende Buchstaben 
versetzt sind.

.jos. 6,13 הולך

 גלון 3•
.גלון 21,27

 תני׳ נשאים. הכהנים ושבעה
דפס׳

 יריחו לירדן ומיער
ממשפחת גרשון ולבני

30

במרצותם
T T • : •

שוחט
• T

שומע
הוידע

ובתרותך
התעתים
אישויתיה
T V  I T

תכישלי
ר־ויאתון

אמות
ומהאראיל

והאואיל
ואכול

35

1) Die 3 folgeadeu lind Zusatz einer andern Hand.

נטוי
T T

פלאיה

T \  :

כשאוה

 הנער אל שמשון ויאמר
 בהשביע שמע לא ויונתן
 וימלט ברח ודוד
 הרמתה הוא גם וילך
 ברמה נוית אל שם וילך

 בפסוק׳ ב׳ .עליו ותהי
 ויפשטו ואנשיו דור ויעל

 נר בן אבנר את ידעת
 חלקת ראו עבדיו אל ויאמר

 מתמהמה אנכי ראו
 נפצות המלחמה שם ותהי

 ישראל שבטי בכל ויעבר
ירושלם. המלאך ידו וישלח

דשמ׳
 היעים ואת הסירות ואת

המלך. בת יהושבע ותקח
דמל׳

 רמל' המכים♦ בני ואת
 מיחף רגלך מנעי

 כן לוא ואשמע הקשבתי
 לשונם שוחט הץ
 אזנם את הטו ולא שמעו ולא
 נבלה עשו אשר יען

 אתה וירשו ויבאו
 בנפשותיכם התעתים כי

 סביב עליה הריעו
 עוד תאכלי לא אדם לכן
 היאתון השער פני ועל

 בקנה הקדים רוח מרד
 אמות ארבע וההראל

 ארך עשרה שתים
 השנה♦ אכול האות לך וזה

דיש׳
 רגלי נטוי כמעט ואני
 נשגבה ממני רעת
 יאמרו נוראותיך ועזוז
 פחדכם כשאוה בבא

כתיב ♦ וחכם חכמים את

Jnd. 16, 26. 
1 S. 14, 27. 
1 S. 19, 18. 
1 S. 19, 22. 
1 S. 19, 23. 
1 S. 19, 23.
1 S. 27, 8.
2 & 3, 25. 

2 S. 14, 30. 
2 S. 15, 28.
2 8. 18, 8. 

2 S. 20, 14. 
2 8. 24, 16.

1 Reg. 7, 45.
2 Reg. 11, 2.

2 Reg. 14, 6. 
Jer. 2, 25. 
Jer. 8, 6. 
Jer. 9, 7. 

Jer. 17, 23. 
Jer. 29, 23. 
Jer. 32, 23. 
Jer. 42, 20. 
Jer. 50, 15. 
Ez. 36, 14. 
Ez. 40, 15. 
Ez. 42, 16. 
Ez. 43, 15. 
Ez. 43, 16. 
Jes. 37, 30.

Ps. 73, 2. 
Ps. 139, 6. 
Ps. 145, 6. 

Prov. 1, 27. 
Prov. 13, 20.
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Prov. 19, 16. 
Prov, 23, 5. 
Prov. 23, 26. 
Prov. 31, 27. 
Job 26, 12. 
Koh. 9, 4.
Est. 1, 5.
Est. 1, 16. 
Dan. 4, 9. 
Dan. 5, 7. 
Dan. 5, 16. 
Dan. 5, 16. 
Dan. 5, 16. 
Dan. 5, 29. 
Esra 2, 46. 
Esra 4, 4. 
Esra 8, 17. 
Neh. 4, 7. 
Neh. 12, 14.
1 Chr. 1, 46. 
1 Chr. 3, 24.
1 Chr. 27, 29.
2 Chr. 17, 8. 
2 Chr. 29, 8.

יומת
\  T

ועיף
תרצנה

T ; •

הילכות
ובתובנתו

ימחר
ובמלואת

מומכן
ידרון

והמינכא
T • : “  :

תוכל
תוכל

והמינכא
T • : “  :

והמינכא
T • : ־ :

שמלי
ומבלהים

ואוצאה
בצחחיים

לכזלוכי
̂עיות

הודיוהו
T : ־־

שטרי
ושמרימות

T * :

לוועה

 נפשו שמר מצוה שמר
 כת׳ ואיננו* בו עיניך התעוף

 ועיניך לי לבך בני תנה
 ביתה הילכות צופיה
 ובתובנתו הים רגע בכחו

 כל אל יבחר אשר מי כי
 עשה האלה הימים
 לפני מומכן ויאמר
 שגיא ואגבה שפיר עפיה
 10 להעלא בחיל מלכא קרא
 רי עליך שמעת ואנה

 בפם׳ ב׳ למפשר* פשרין
 עליך שמעית ואנה

 בלשאצר אמר בארין
 15| דספ׳ קר׳ בנישמלי* חגב בני
 ; מרפים הארץ עם ויהי

 ' הראש אדו נל אותם
 I למקום מתחתיות ואעמיד

 I יוסף לשבניה יונתן
 ן20ד״ר,ן * וימלך חושים וימת
 ! I הודיוהו אליועיני ובני
 . ! בשרון הרעים הבקר ועל

 I i שמעיהו הלוים ועמהם
 ! I יהודה על ה׳ קצף ויהי

25i רכות׳♦ ירמי׳ וכל דר״ה•

Num. 22, S3. ותט האתון ותראני אתכה
T  :

1 S. 1, 26. נפשך חי אדני בי ותאמר עמכה
T : ״

2 S. 22, 30. דשמואל ♦ גדור אר^ בכה כי בכה
T :

1 Reg. 18,10. גוי יש אם אלהיך ה׳ חי ימצאכה
T V T : *

1 Reg. 18, 44. ויאמר בשביעת ויהי נעצרכה
2 Reg. 7, 2. למלך אשר השליש ויען הנכה

T : •
Jer. 7, 27. כל את אליהם ודברת :ענוכה

הדברים
Jer. 29» 25, דיען צבאות• ה׳ אמר כה בשמכה

T : * :

אשר
Ez. 40, 4. אדם בן האיש אלי וידבר הראותכה
P8. 10, 8. חצרים במארב ישב לחלכה

P8. 10, 14. עמל אתה כי ראתה חלכה
T ־* *״

P8. 139, 5. צרתגי אחור'וקדם כפכה
T V ־*

P8. 141, 8. עיגי אדני ה׳ אליך כי בכה
P8. 145, 10. מעשיך כל ה׳ יורוך יברכוכה

T T :

Prov. 2, 11. עליך תשמר מדמה תנצרכה
T V : : י

Prov. 24, 10. צרה ביום התרפית כחכה

ואברככה
T : V T

 ממסורתא לבד והד

.Gen. 27, 7'מותי לפני ה׳ לפני

9 2 .

וסי׳ תיבות׳ בסוף וודיה כתבין מלין כ
301

.9 3

 אחרי מלה וקרי׳ הראי מלה דכתבין ג׳ ג' מן זוגין ה'
וסימ׳ :

5 Worter, die 3 Mai g’leich geschrieben aber jedes Mai 
andcrs gelesen werden.

Jes. 22, 7. 
P8. 90, 8.

 עמקיך מבחר ויהי
לנגדך עונתנו שתה

i כת' שת שות ]
כת׳ שת שתה ;

T “

20 Worter, die aiif 2) ב Pers. 8. m.) mit ruhendem
T

endigen (sonst hei88ts ף).

Dan. 3, 1. עבד מלכא נבוכדנצר כת׳ שת שית 135 1 • ' עבדיך ובכל ובעמך ובכה
T  :

Ex. 7, 29.
Jer. 17, 24. תשמעון שמע אם ורדה כת׳ בה בו1 ירכה על לאות והיה ;לכה Ex. 13, 16.

E*. 14, 3. ואמרת אותם דבר לכן כת׳ בה בא
T

מי ה׳ באלים כמכה מי כמכה Ex. 15, 11.
Je8. 30, 32. מטה מעבר כל והיה כת׳ בה בם

T
! בפסו׳ ב׳ * בקרש נאדר כמכה

T T
Ex. 15, 11.
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 .Deut. 32, 17 אלן־ף;
.Reg. 17, 31 אלוזי 2

 .Esra 5, 15 אל
 .oeut. 32,20 אמון
 .Reg. 22, 26! אמון
.lEst. 2,7 אומן
ן2אד 2  S. 23, 21.

 כת׳ אלה
 כת׳ אלה
 כת׳ אלה
 כת׳ אמן
 כת׳ אמן
 כת׳ אמן
כת׳ אשר

כת׳ ואשר ואשב  ez. 3,16.
ך. .. ..

כת׳ אשר אשור 1  chr. 5,6.

 אלה לא לשדים יזבחו
 נבחן עשו והעוים

 מאניא אלה לה ואמר
 פני אסתירה ויאמר
 דמל׳ י ישראל מלך ויאמר

 הרסה את אמן ויהי
שמ׳ הכה והוא שיד  אתאי

דפם׳ תני׳
 קד׳ • הגולה אל ואבוא

דפס׳
בארהבנואשרהגלהיד״ה

10

9 4 .

וסי׳ י׳ כת׳ וחד תיבות׳ בסוף ה׳ כת׳ חד ב׳ ב׳ מן זוגין ל

6 Wbrter, die 2 Mai und zwar ein Mai mit He und 
ein Mai mit Jod am Ende (und mit vorhergehendem 

Zere) vorkommen.

סם׳

קם׳

.P8• 64,9 ראה
 .Est. 1, 14 ראי

קמ ורמה  Jer. 4,29. 
 .Ps. 78,9 רומי
 .Jes. 53,4 מכה
 .Jer• 18, 21 מכי

 .Deut. 28, 60 מךוה
 .Deut. 7,15 מרוי
 .Prov. 19,16 בודה
 .Mai. 1, 6 בתי

.Lev. 25, 34 ושדה
,s. 1 ושדי 2 21.

ר,מ׳

 לשונם עלימו ויכשילהו
 כרשנא אליו והקרב

פרש מקול
 רומי נושקי אפרים בני
 נשא הוא חלינו אכן
 בניהם את תן לכן

 כל את בך והשיב
 חלי כל ממך ה׳ והסיר
 נפשו שמר מצוה שמר

 אדניו ועבר אב יכבר בן
 עריהם מגרש

טל אל בגלבע הרי

15

20

.9 5

 כתי׳ וחד תיבות׳ בסוף א׳ כתי׳ חד ב׳ ב׳ מן זוגין י״ב
וסי׳ ה׳

12 Worter, die 2 Mai und zwar ein Mai mit Alef und 
ein Mai mit He am Ende vorkommen.

תרגום: בלשון וסימן
בחקלא ומתבזי ומדוי לקי רומי דחוי

 הוא
 הוה
רפא

T :

רפה
T :

במשא
T ------

במסה
T ־ ־

והפלא
T : • :

והפלה
T : • :

 ופא
 ופה

ירושא
T :

ירושה
T :

ושנא
T ־ :

ושנה
T • :

סלא
T ‘

סלה
T •

נשא
 נסה !25

i והרא
T T : I

ד T :והרה

 הכסא !
 בכסה |
 וזיזא !30
וויזה !

 לא9ס !35
הפלה !

 יאמר לשלג כי
 וישתחו עמים יעבדוך

 ה׳ אל משה ויצעק
פצמתה ארץ הרעשתה

Job 37, 6. 
Gen. 27, 29. 

Num. 12, 13. 
Ps. 60, 4.

1 Chr. 15,22. ♦תני׳רפס׳ וכנניהושרהלוים  
Dent. 6,16. אלהיכם ה׳ את תנסו לא

Deat. 28,59. מכתך את ה׳
Ex. 9,4. ישראל מקנה בין ה׳

Job 38,11. תבוא פה עד ואמר
J08.18,8. וילכו האנשים ויקמו

2Reg. 15,33. דמל׳ וחמש♦ עשרים בן
2 Chr. 27,1. רר״ה וחברו
2 Reg. 25,29. ימלכי׳ בגיי♦ את

Jer. 52,33. ' יירמי כלאו♦ בגדי את
2 Reg. 12,21. ויקשרו עבדיו ויקמו  

Thr. 1,15. _ בקרבי אדני אבירי כל  
Ps. 10,12. ידך נשא אל ה׳ קומה  

Ps. 4,7. יראנו מי אמרים רבים  
1 Chr. 5,26. רוח את ישראל אלהי ויער  

Ps. 7,15. עמל והרה און יחבל הנה  
Prov. 7,20. בידו לקח הכסף צרור  

Ps. 81,• 4. שופר בחדש תקעו
1 Chr. 4,37. אלון בן שפעי בן
1 Chr. 23,11. הראש יהת ויהי

ממסורתא לבד וחד

 יוסף הנני לכן
חופים מושיע חסדיך

Jes. 29, 14. 
Ps. 17, 7.
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.9 6

וסי׳ בכתובי׳ וא׳ בנביאים וד׳ בתורה עזרא נקר נקרות י׳
Verzeichniss von 10 Stellen im Pentateuch, vier in den 
Propheten, einer in den Hagiogr., in denen Esra eine 
Anzahl von Buchstaben durch Punkte ausgezeichnet hat.

 חמסי אברם אל שרי ותאמר

קרם׳ ♦ אביהן את ותשקין

 שרה איה אליו ויאמרו

 לקראתו עשו וירץ

 את לרעות אחיו וילכו

 אשר הלוים פקודי כל

 טמא יהיה כי איש איש

 חשבון אבד ונירם

 דחג קדמא • לכבש עשרון

.29,28 .Deut אלהינו לה׳ הנסתרות עד ולבנינו לנו
T : T •״ -

.19,20 .2 s יחשב אל המלך אל ויאמר יצא
הפתח מעל עד מהאח!

 j החצר מקצועות בארבעת
I תהו כלם פסל יצרי

 I ה׳ בטוב לראות האמנתי
מלעיל! נקדה מלה אותה

 1 הוי״ו מן בר ומלרע
 (עכ״ל מלרע נקדה אינה

! בעצמה) הכ״י

 .cien. 16,5 וביניך

 .Qen. 19,33 ובקומה

ן י ל א  Gen. 18, 9.
T *״

I I I t II
• וישיקהו ״®®

 .Gen. 37, 12 אןן

 .Num. 3,39 ואהלן

.Num. 9, 10 ךחןןה

 .Num. 21,30 אשר

רון ועש  Num. 29, 15.

10

15

2 S. 18, 20. איש לא יואב לו ויאמר כז
2 Reg. 19, 37. דמל׳ * משתחוה הוא ויהי בניו

T T

Jer. 31, 38. ונבנתה ה׳ נאם ימים הנה באים
Jer. 50, 29. קדמ׳ ‘רבים בבל אל השמיעו לה

T

רפס׳
Jes. 37, .32. שאריתי תצא מירושלם כי צבאות

T :

דיש׳
Ruth 3, 5. רי תאמ אשר כל אליה ותאמר אלי

Ruth 3, 17. השערים שש ותאמר אלי

T T 

I , ו ו ו ו

.9 8 

וחלוף

ופימניהון קרין ולא דכתבן מלין ח׳

8 Worter, die, umgekehrt vom Vorigen, der Schrift nach 
vorhanden sind, aber dennoch nicht gelesen werden.

.ההיכל 20
T ״

 .ez. 46,22 מקקצעות
•המה 2

T ••

.P8. 27, 13 לולא

2 S. 13, 33. המלך אדני ישם אל ועתה אמנון אם '
2 S. 1.5, 21. המלך את אתי רען במקום אם ,20:

2 Reg. 5, 18. דכי׳ תנ׳‘ה׳ יסלח הדה לדבר א דיסלח |נ
Jer. 38, 16. ♦ צדקיהו המלך וישבע אשר את

דפ׳ קדמ׳
i i

Jer. 39, 12. עליו שים ועיניך קחנו כאשר אם |
Jer. 51, .3. הדרך יררך ידרך אל יררזי 25
Ez. 48, 16. פאת מדותיה ואלה j שרנגב שהמ המ
Ruth 3, 12. אם כי אמנם כי ועתה גאל אם ;

:309 9 .

j ' וסי כתבן ולא דקרי! מלין י'
|10 Worter, die gelesen werden, obgleich sie der Schrift 
: nach nicht vorlianden sind.

.J«d. 20,13 בגי

.s. 8.3 פרת 2
.S. 16, 23 איע 2

״ו וסי׳ מלין תרין וקרין חרא תיב׳ דכתבן ט

15 Worter, die der Schrift nach ein Wort bilden, aber 
gelesen werden, als wiiren sie 2 Worter.

Gen. 30,11. לאה ותאמר
Ex. 4,2. בידך מזה ה׳ אליו ויאמר מזה  

Deut 33,2. בא מסיני ה׳ ויאמר אשרת  I | דשמ׳ • הדרעזר את דוד ויך
Jer. 6,29. עפרת מאשתם מפח נחר מאשתם ̂ , יעץ אשר אחיתפל ועצת

 תני׳ י האנשים את תנו ועתה
דפם'

בגד 35
T T 1
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והנהו Jer. 18, 3.

•ךמהם
Ez. 8, 6.

מלכם Jes. 3. 15.
חלכאים

. T  ;
Ps. 10, 10.

נשימות l‘s. 55, 16.

לגאיונים Ps. 123, 4,

מנהפערה
TT : “  •

Job 38, 1.
מנסערה

TT ; ,
Job 40, 6.

המפרוצים Neh. 2, 13.
בנימן 1 Chr. 9, 4.

לבננמיני 1 Chr. 27, 12.

0

i

 היוצר בית וארד
 הראה אדם בן אלי ויאמר

אתה
 עניים ופני עמי תדכאו

 בעצומיו ישח*ונפל ורכה
 חיים שאול ירדו עלימו

 נפשנו לה שבעה רבת
 איוב את ה׳ ויען

; ה׳ ויען וחברו•
 loj לילה הגיא בשער ואצאה

 י עמרי בן עמיהוד בן עותי
התשיעי לחדש התשיעי

.102 

וחלוף

וסי׳ ר!מיית׳ מן נפבא תנינא מלין ב׳

2 Worterpaare, bei denen, nmgekehrt vom Vorigen, das 
zweite Wort mit dem Buchstaben anfangt, dor der End 

bachstabo des erstcn Worts sein 8011.

2 s. 21, 12. • עצמות את ויקה דוד וילך הפלשתים שם ן  
| דשמ׳

Esra 4,12. למלכא להוא יריע אשכלילו ושורי
■ : ~ T ־* ;

.100

וחלוף
וסי׳ חרא מל׳ וקרין מלין תרין כתבין ח'

!iiWorter, die, amgekehrt vom Vorigen, der Scbrift nach 
in 2 Worter getreimt sind, aber wie ein Wort gelescn

15

103. i

וסי׳ קריז ולא תיבות׳ במצעא א׳ נסבין מלין מ״ח

48 Worter, in denen (ausnahnisweise) eln ruhendes (nicht 
horbares) Alef sleh befindet.

e .t. 5,7. לעם תבן לתת תאספון לא תאספון
Num. 11, 4. בקרבו אשר 1 •* : ־* T :והאספסד

werdeii.

Num. 11> 25. אליו וידבר בענן ה׳ וירד V T־ויאצל
! ויאמרו לבם טוב כי ויהי טוב כי Jud, 16, 25.

Dent. 24, 10. ברעך תשה כי משאת ושמו ימין מבן איש ויהי מבן;מיז 1 8. 9, 1.

Jos. 12, 20. אחד מראון שמרון מלך מראון כן אחרי דוד ויקם המערה מן TT ; - י •״
1 8. 24, 9.

Jud. 4, 21. חבר אשת יעל ותקח בלאט
T ־

; לנו ילד ילד כי עד אבי Jes. 9, 5.

Jud. 9, 41. בארומה אבימלך וישב בארומה
T  T

25: ויצרך גאלך ה׳ אמר כה אתי מי Jes. 44, 24.

1 8. 14, 33. לאמר לשאול ויגידו חטאים ' כל ציון בת מן ויצא בת מן Thr, 1, 6.

1 8. 18, 29. דוד מפני לרא שאול ויאסף שד חלצו תנין גם ענים כי Thr. 4, 3.

2 8. 10, 17. דשמוא׳ ויאסף• לדוד ויגד T T ״•חלאמה
1 דד״ה ואפרים• מנשה ובערי בתיהם בחך 2 Chr. 34, 6.

101.
I

I וסי׳ תנינא מן נסבא קמייתא תיבות׳ מלין ל
[3 Worterpaare, deren erstes Wort schliesst mit dem Buch- 
j staben, der der Anfangsbuchstabe des z weiten Wortes sein soil.

שלשום גם אתמול נם מוציא הייתה 2•  s. 5 ,2.
, -  • . .ך ך

דשם׳
ריחזק׳ • האלה לשכות ומתחתה  ez. 42,9.

בקר צוית המימיך שחר ידע:תה ז•01י 38,12 .

30!

35

S 2. 11,1.רשמו׳ השנה• לתשובת ויהי המלאכים
 בפסו׳ ב׳ ♦ עבדיך אל המראים ויראו

 מבאר
מבאר

2 8. 11, 24.
ויאמר דוד ויתאוה .16 ,8.23 2
הגברים שלשת ויבקעו .8.23,16 2  
2 8.23,20. ח*י איש יהוירעבן בן ובניהו

1 Reg. 11,39. דמלכי׳ • דוד זרע את
2 Reg. 2, 21. * א2ךר

2 Reg. 20,12. ' דמלכי שלח• ההיא בעת
jer. 2,13. בפס׳ ב׳ רעות• שתים כי בארת בארות  

jer. 30,16. יאכלן אבליך כל לכן שאסיך

13

הבאר
ואענה
רפאתי
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104. 1 נרפתה ולא בבל את ךפאנו Jer. 51, 9.
בהכותם ויהי ונאשאר Ez. 9, 8.

מתחיל) חדש ובעמוד דקים עמודים ג הם (בכאן ■ רעתך תגלה בטרם ת טו א ^ Ez. 16, 57.
וחלוף יען ה׳ אדני אמר כה כי שאטף Ez. 25, 6.

וסי׳ קריז ולא תיבות׳ בסוף א׳ דכתבין פליז י״ב 5 מחאך
ישר׳ לבית עוד יהיה ולא השאטים Ez. 28, 24.

12 Worter, in denen (ausnahmsweise) eiu ruhendes Alef ר!לוז
am Ende sieh befindet.

וששאתיך ושבבתיך וששאתיף Ez. 39, 2.
Num. 13, 9. פלטי בנימין למטה רפוא והיה הימים את ויכלו ורצאתי Ez. 43, 27.
Jos. 10, 24. המלכים את כהוציאם ויהי ההלכוא

: T  V
10 האלה המים אלי ויאמר ונרפאו Ez. 47, 8.

1 S. 17, 17. קח בנו לדוד ישי ויאמר ה^ליא עשיתי ידי בכה אמר כי כאביר Jes. 10, 13.
Ez. 1, 14. ושוב רצוא והחיות רצוא

T במערצה פארה מסעף פארה Jes. 10, 33.
Ez. 41, 15. הבנין ארך ומדד ואתוקיהא לא עם על הבאיש כל הבאיש Jes. 30, 5.
Jes. 28, 12. זאת אליהם אמר אשר אבוא מצפון העירותי ויאת Jes. 41, 25.
Joel 4, 18. תהיה לשממה מצרים נקיא !15 הדעת מבלי עמי נדמו ואמאסאף Hos. 4, 6.
Jona 1, 14. ויאמרו ה׳ אל ויקראו נקיא

T י• בעמיך שאון ן ןר!אם Hos. 10, 14.
Dan. 2, 39. אחרי מלכו תקום ובתרך ארעא iשדיב׳בפס׳ מבצריך וכל יו ארבאל Hos. 10, 14.
Dan. 3, 29. כל די טעם שים ומני נגוא עמים יחילו מפניו פארור Joel 2, 6.
Esra 3, 7. לחצבים כסף ויתנו יבוא יהרגון קניהן אשר ואעשר Zach. 11, 5.

Esra 0, 15. תלתא יום עד דנה ביתה ושיציא ס̂י רהב כחלל דכאת אתה רכאת
T • •

Ps. 89, 11.

בכהניו ואהרן משה קראים Ps. 99, 6.

נפשי תגיון אנה עד ותדכאונני Job 19, 2.

105. מני אשרי תטה אם מאום Job 31, 7.

בהם אין אשר ילדים מאום Dan. 1, 4.

וסימניהוץ לו וקדין לא דכתביץ ט״ו לו 25 כהיום להם נא השיבו מאשים Neh. 5, 11.

Verzeichniss von 15 Stellen, in denen das Wort wie לאמר אליו ואשלחה בוראם
T

Neb. 6, 8.

(Verneinung) geschrieben ist, aber doch wie fd. h לו ל׳. ההולכת השנית והתודה למואל Neh. 12, 38.

niit suffix 3 pers. s. m.) gelesen d. h. intorpretirt wird. בה ישבו והצרים דאג
T

Neh. 13, 16.

Ex. 21, 8. אדניה בעיני רעה אם יערה !30
.Lev. 11, 21ולבר מכל תאכלו זה את אך כרעים '

ממסורתא

Lev. 25, 30. מלאת עד יגאל לא ואם חמה כלאתי רע ארח מכל כלאתי Ps. 119, 101
1 S. 2, 3. גבהה תדברו תרבו אל נתכנו

2 S. 16, 18. אבשלם אל חושי ויאמר אהיה
Jes. 9, 2, הגדלת לא הגוי הרבית הגדלת 35

Jes. 63, 9. צר לא צרתם בכל צר
P8. 100, 3. אלהים הוא ה׳ כי רעו אנחנו

Ps. 139, 16. עיניך ראו גלמי אחר
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איחל לא יקטלני הן איחל Job 13, 15.

בדיו אחריש לא אח_ריש Job 41, 4.
לעוף כדרור לנוד כצפור תבא Prov. 26, 2.

שנאהו רש אחי כל המה Prov. 19, 7.
זרבבל אל וינשו אנחנו Esra 4, 2.

עליהון פלוגתא ן ותרי
 .Jes. 49,6 יאכף

.iChr. 11,20 שם
 מבטן יצרי ה׳ אמר ועתה

דד״ה יאב♦ אחי ואבשי

106.

א וקרין לו כתב׳ הלוף ותלין וסי׳ ל  .
Mai koinmt, umgekehrt vom Vorigen, לו vor, da8 aber 

interpretirt wird, als .stHnde לא (mit Alef.)

10

.109

וסימניהון וקרין תיבות׳ במצע ה' חסר מלין ל

3 Wdrter werdon iu der Mitte mit einem He gelesen, ob- 
gleich es in der Schrift feblt.

ויאהבו
ל_גיד

כרמל ו

1 s. 18, שאול אל לרבר ככלתו רהי .1  
2 Reg. 9, 15. רמלב׳ י המלך יהורם וישב  

jes. 32,15. ממרום רוח עלינו יערה עד

 .s. 2,10 ואמר 1
.s. 20,2 הגה 1

 קטר האיש אליו ויאמר
תמות לא הלילה לו ויאמר

.107

וסי׳ קרי׳ ולא תיבות׳ בריש מ כתיב מלין ד
4 Wiirter fangen mit einem Beth an, das aber nicht geflesen 

wird.

אליו היתה כי יואב וירא בל^ראל 2  s. 10,9. 
רמל׳ דס׳ קדמ׳ י פני

יר על ויתנה בבית 2  Reg. 22,5. 
בת׳ עור♦ צדקיהו עיני ואת בבית  Jer. 52,11. 

דירמי׳
בנשך הונו מרבה ובתךבית  , Prov. 28,8.

20

25

30

.108

35| וקרי׳ ב׳ כתי׳ לא חלוף והל
Bin Wort kommt vor, dem, umgekehrt vom Vorigen, ein 

Beth am Anfang fehlt, das aber gelesen wird.

הגבענים ביד ויתנם חלח1ו 2  s.21,9.

no.

קרין ולא תיבות׳ במצע ת כתיב הלוף ותלין

2 Worter haben, umgekehrt vom Vorigen, in der Mitte ein 
He, das aber nicht gelesen wird.

בהשדה
V T -

בההפזם
T : T  :

2 Reg. 7, 12. לילה המלך ויקם
2 Reg. 7, 15. הירדן עד אחריהם וילכו

111.

וסי׳ וקרין תיבות׳ בסוף־ ה׳ הסר מלין כ״ט

Verzeichniss von 29 Wortern, denen ein He am Endo fehlt, 
das gelesen, d. h. betrachtet wird, als stiinde es.

Jos. 24, 3. את אביכם את ואקה וארב
T ־ : V

1 S. 9, 26. כעלות ויהי בבקר וישכמו הגג
T T  “

1 S. 24, 18. אשר את היום הגדת ואת
T ־ :

2 S. 21, 9. הגבענים ביד ויתנם והמ
T •* :

1 Reg. 1, 37. אדני עם ה׳ היה כאשר .יהי
2 Reg. 9, 37. פני על כדמן איזבל נבלת והית

Jer. 17, 8. מים על שתול כעץ והיה ירא
Jer. 40, 16. אחיקם בן גדליהו ויאמר
Ez. 23, 16. עיניה למראה עליהם ותעגב
Ez. 23, 43. 'נאפים לבלה ואמר עת
Ez. 45, 3. תמוד הזאת המרה ומן המש

Je«. 41, 23. לאחור האתיות הגידו ונרא

13♦
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Mich• 3,2. רעח ואהבי טוב שנאי רעה
T

חרש בראתי אנכי הן■ Jes. 54, 16.
zach. 1,16. שבתי ה׳ אמר כה לכן ו^וה עץ; והבאתם ההר עלו ואכבר Hag. 1, 8.

Ruth 1,8. כלתיה לשתי נעמי ותאמר נעשה למה לכן בנתי שבנה Ruth 1, 12.
P8.61,4. ומחטאתי מעוני כבסני הרבה אגלה אמרתי ואני וארע

T ; :
Ruth 4, 4.

Prov. 8,17. ומשהרי אהב אהביה אני אחביה 5 מאר נבהלה ונפשי ואת
T ־־ :

P8. 6, 4.
Prov. 27,10. תעזב אל אביך ורעה רעך ןרעה בכשיל יחד פתוחיה ועת

T ־■ ;
P8. 74, 6.

Dan. 9,18. . ושמע אזנך אלהי הטה פכןחה לנגדך עונתינו שת
T “

P8. 90, 8.

דדניאל • ממגי נפלאו המה שלשה וארבע
T T : “  :

Prov. 30, 18.

Thr. 3,10. לי הוא ארב רב אריה ותקההו שדה זממה נטע
T : T

Prov. 31, 16.

1נ>8•ת 6,16. מאניא אלה לה ואמר אלה 10 סחרה טוב כי טעמה בליל
T :-- Prov. 31, 18.

בעדו שכת את הלא את Job 1, 10.

זאת אחרי איוב ויחי וירא Job 42, 16.
ממסורת ולבר

לראש בליל רני קומי בלמי
T : -----

Thr. 2, 19.

Gen. 27,3. פלוגת׳ כליך♦ נא שא ועתה צירה לנו היה מה ה׳ זכר הביט
T • ־

Thr. 5, 1.

נחמן דר׳ 15 אליך ה׳ השיבנו ונשוב
T T :

Thr. 5, 20.

רבות1פעמים גם כי את
T “

Koh. 7, 22.

j I דפ׳ תג׳ ♦ לברך ה׳ הוא את את
T •

Neh. 9, 6.

113. i
i -------------

״ד ופימ׳ ר וקרין תיבות׳ בסוף ה' כתיב מלין י 112.1 '
14 Worter haben He am Endo, das .aber wio Waw gelesoi ׳ ; וחלוף

und betrachtet wird.

Lev. 21, 6. קרחה יקרהה לא יקרחה
וסי׳ קרין ולא תיבות׳ בסוף ה׳ כתב׳ מלי( כ׳

Deut 21, 7. 
1 Reg, 22, 49.

 לא ידינו ואמרו וענו
אניות עשר יהושפט

שפכה
T ג t

נשברה

,Verzeichniss von 20 VVortevn, die, utngekehrt vom Vorigen ׳
ך 1.  ; ^

ein He am Ende haben, das aber nicht gele.sen wird.

2 Reg. 24,10. עבדי עלה ההיא בעת עלה
3 T

שגער אדרת בשלל ואראה
V •*T

J 08 . 7, 21.

נבכדנאצר האמרי ארין אל אתכם ואביאה
• T T

J0S. 24, 8.
Jer. 2, 15. כפירים ישאגו עליו נצתה : רשמו׳ • יהוידע בן ובניהו האריה

* T
2 S. 23, 20.

Jer. 22, 6. מלך בית על ה׳ אמר כה כי נושבה |
• T י

30;דמלכ׳ • מוצק הים את ויעש גקוה 1 Reg. 7, 23.
Jer. 60, 6. עמי היה אברות צאן היה עשתה אחרי ואמר ותראה Jer. 3, 7.
Ez. 23, 4.3. נאפים לבלה ואמר יעה השבעה ילדת אמללה דבאה Jer. 15, 9.
Ez. .35, 12. 
Ez. 37, 22.

 שמעתי ה׳ אני כי וידעת
אהד לגוי אתם ועשיתי

שממה
יהיה

 לבלתי בעיני הרעה ועשה
: שמע

הרעה
“  T

Jer. 18, 10.

P8. 73, 2. רגלי נטוי כמעט ואני שפכה 35; הזה הבית את ונתתי הזאתה Jer. 26, 6.
Job 16, 16. בכי מני חמרמרה פגי חמרמךה המרה קוה עוד ויצא ̂קוה Jer. 31, 39.
Thr. 4, 17. עינינו תכלינה ךץה1ע מצרים ארץ את והכה ובאה Jer. 43, 11.
Dan. 3, 29. עם כל די טעם שים ומני שלה

• T לך היה השחק לוא ואם נמצאה
T : *

Jer. 48, 27.
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.114

 ר וקרי׳ חיבור!׳ בסוף ה׳ דכתבי׳ לישן בחר מלין ה'

, וסי'
, 15 Worter derselben Form haben He am Ende, das
, .I .: wie Waw g’elesen und betrachtet wird ״

השלשי
T : ־־

ומטי
ובמראי

2 s. 23,18. רשמו׳ • יואב אחי ואבישי  
Mai. 3,5. למשפט אליכם וקרבתי

Koh. 11,9. בילדותך בחור שמח

.Num. 34,4.117 והיה
Jos. 15, 4. 
Jos. 18, 12. 
Jos. 18, 14. 
Jos. 18, 19.

והיה
T

והיה
T

והיה
T

והיה

ב ״ וסי׳ וקרי׳ תיבות׳ בריש ר חסר מלין י

מנגב הגבול לכם ונסב  
נחל ויצא עצמונה ועבר  
לפאת הגבול להם ויהי

12 Worter werden gelesen, als liutten sie Waw (cupnlat.)|joj ונסב הגבול ותאר
am Anfang, obgleich 08 in der Schrift fehlt. ' ן

2 Reg. 4, 7. האלהים לאיש ותגר ותבא בניכי
T •־ : I חגלה

Jes. 65, 13. דפ׳ תג׳ הנעצרן• תחת ! I
Prov. 27, 24. חסן לעולם לא כי ר1■ד
Prov. 23, 24. צדיק אבי יגול גול לד1י 1Ci

Job 2, 7. ה׳ פני מאת השטן ויצא עד i וחלוף
Dan. 2, 43. מערב פרולא חזית די 1 וסימ׳ ה' ומרין תיבות׳ בסוף ו׳ כתבי׳ ח׳

Thr. 2, 2. חמל לא ה׳ בלע לא !
Thr. 5, 5. נרדפנו צוארנו על לא !8 Worter baben, umgekehrt vom Vorigen, Waw am Ende,

1 das wie He gelesen und betrachtet wird.
Thr. 6, 3. אב אין היינו יתומים אין

Thr. 4, 16. יוסיף לא הלקם ה׳ פני זקנים אחריה וילך אישה ויקם להשיבו Jud. 19, 3.
Thr. 5, 7. חטאו אבותנו אינם ' מדבר למד פרה נפשו

ד : ־־
Jer. 2, 24.

Thr. 6, 7. סבלנו עונתיהם אנחנו לכם נבאו אשר נביאיכם .ואיו Jer. 37, 19.

I שפתו על יעלה הנחל ועל והיו
TT  : Ez. 47, 12.

25 אצבען נפקו שעתא בה נ־ירןי Dan. 5, 5.

עשר קרניא ועל ונפלו
T - : Dan. 7, 20.

118. i בקרניא הוית מסתכל אתעכןרו Dan. 7, 8.

וחלוף i המון ואספו יתגרו ובנו ויתגרו
VT : • : Dan. 11, 10.

וסי׳ קריז ולא תיבות׳ ביייש 1 כתב׳ א ר׳

11 Worter habeu, umgekehrt vom Vorigen, ein Waw am 116.
Anfang, das aber niobt gelesen wird.

2 S. 16, 10. ולכם לי מה המלך ויאמר וכי I ופי׳ ה׳ וקרץ תיבות׳ בסוף י׳ כתבי׳ מלין ר

1 Reg. 7, 36. ידתיה הלחת על ויפתח ומסגרתיה 6 \Vi5rter haben Jod am Ende,f das aber wie He gelesen

2 Reg. 11, 1. רמלכ' • אחזיהו אם יעתליה וראתה
T T

35 Oder betrachtet wird.

2 Reg. 16, 17. דפ׳ תלת׳ המלךאחז• ויקצץ ואת והעפני העמוני וכפר העטיני Jos. 18, 24.
Jer. 4, 5. ובירושלם ביהוד׳ הגידו ותקעו ולכם לי מה המלך ויאמר כי 2 S. 16, 10.

Jer. 6, 24. נידא בלבבם אמרו ולוא ויורה ויכהו ישראל את ויחרף שמעי
T : •

2 S. 21, 21.
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•Jer-8,1 ויוציאו
 .Thr. 4, 12 וכל

 .Dan. 9,5 והרשעגו
 .Neh. 9,17 וחסד

מח tויע Pro▼. 23,24.

 ה נאם ההיא בעת
 ארץ מלכי האמינו לא

 ועוינו הטאנו
 זכרו ולא לשמע וימאנו

צדיק אבי יגול גול

.119
ח וסי׳ וקרי׳ תיבות׳ בסוף ר חסר׳ מלין י״

18 Worter werden am Ende mit einem Waw (suffix.) ge- 
lesen, wenngleich es in der Schrift fehlt.

דס׳ קדמ׳ עמים♦ יעבדוך ףשתחו  Gen. 27,29.
 .Gen. 43, 28 וישתחו

.Jtid• 21,20 ויצו
.s. 7,9 רעלה 1
.s. 12,10 ויאמר 1

אמר 1 8.13,19.
T : ד

.Reg. 9,9 וישתהו 1
וידבר ז  Reg. 12, 7.

 .Reg. 20, 18 רקח 2

 .Reg. 22, 5 ויס^ק 2

ד ח י  Jer. 48, 7.

e וחללוה •־ 7י 21.  
 .Jes. 37,30 .(?) ואכלוה

 .Dan. 5, 21 ?צוי
 .Esra 3, 3 וי^ל

 .Neh. 3, 30 אחרי
.Neb. .3, 31 אחרי

T"“ ״: 

.Est. 9,27 וסבל

10

 לעבדך שלום ויאמרו
 לאמר בנימן בני את

 חלב טלה שמואל ויקח
 חטאנו ויאמר ה׳ אל ויזעקו
 בכל ימצא לא וחרש
 דמלכ׳ עזבו• אשר על ואמרו

 דמל׳ ♦ היום אם לאמר אליו
 דמל׳ יצאו• אשר ומבניך

 המלאכה עשי יד על
 במעשיך בטהך יען כי

 לבז הזרים בנד ונתתיו
 דישעי׳ האות• לך וזה
 טריד אנשא בני ומן

 מכנותיו על המזבח ויכינו
 שלמיה בן חנניה החזיק
 הצרפי בן מלכיה החזיק

היהודים וקבל קימו

15

ויאמרו
רגליו
-Tויבאו
-Tויבאו

שמטוהו
T : ״

ויבאו
T -

רצוהו
וצאו

ויעמידו

1 S. 15,16. דס׳ תנ׳ • לך ואגידה הרף
2 S. 23,34. דשם׳ כאילות• רגליו משוה  

1 Reg. 12,3. דמלכ׳ • לו ויקראו וישלחו
1 Reg. 12,21. . ויקהל ירושלם רחבעם

דמלכ׳
2 Reg. 9,33. וישמטוה שמטוהו ויאמר  
2 Reg. 14,13. . יהוד׳ מלך אמציהו ואת

' דמלכ׳
2 Reg. 16,15. אוריה את אחז המלך  

Ez. 46,9. ה׳ לפני הארץ עם ובבוא  
Neh. 3.15. שלון החזיק העין שער ואת

121.

20

25

30

.120

וחלוף

א ״ וסי׳ קרי׳ ולא תיבו׳ בסוף ר כתב׳ מלין י
11 Worter haben, rinjgekehrt vom Vorigen, ein Waw am 

Ende, das aber nicbt gelesen wird.

 את וסבו עברו העם אל ויאמרו ז•08.6,7.
החוי אל ישראל איש ויאמרו •103.9,7.

35

וסי׳ ה' וקרין תיבות׳ במצע׳ ח׳ רכתב׳ מלין ד

4 Worter, die Cbetb in derMitte des Worts haben, das aber 
wie He gelesen wird.

2 s. 13,37. תלמי אל וילך ברה ואבשלום עמיחור  
Prov. 20,21. בראשונה מבהלת נחלה מבחלת  

Dan. 9,24. על נחתך שבעים שבעים ולחתם  
Cant. 1,17. רחיטנו ארזים בתינו קרות רחיטנו

.122

וסי׳ ד וקרין ד כתבן מלין ד

4 Worter haben Resch, das aber wie Daletb gelesen 
wird.

2 s. 13,37. תלמי אל וילך ברח ואבשלום עמיחור
2 Reg. 16,6. רצין השיב ההיא בעת וארמים

Jer. 31,40. והדשן הפגרים העמק וכל השדמות
Prov. 19,19. ענש נשא חמה גרל



103

.123
וסי׳ ד וקרין ד דכתב׳ חלוף ותרין

2 Worter haben, umgekehrt vom Vorigen, Daleth, das wie 
Resch gelesen wird.

 .Jer. 2,20 אעבור
.Esra 8,14 וזבוד

 עלך שברתי מעולם בי
וזבור עותי בגוי ומבני

.124
וסי׳ ;י׳5ק ולא תיבו׳ בריש י כתב׳ מלין ב׳

2 Wbrter haben Jod am Anfang, das nicht gelesen wird.

בבל מתוך נרו יצאו  Jer* 60,8. 
רוגים עליו יעמרו והיה יעמרו  e47,10 .־.

10

.125
וסי׳ וקרין תיבות׳ בריש י' חסר חלוף ותרין

2 Worter werden, nnigekehrt vom Vorigen, mit Jod am 
Anfang gelesen, obglcich es in der Schrift fehlt.

תמות לא חלילה לו ויאמר ןצשה 1  s. 20,2. 
את ברית כרתנו אמרתם כי עבר  Jes. 28,16.

.126
וסי׳ וקרי׳ תיבות׳ בסוף י׳ חסר מלין י׳׳ב

12 Worter werden am Ende mit Jod gelesen, obgleich es 
in der Schrift fehlt.

 רשפט׳י י מנשה הוריש ולא
רס׳ ר!רמ׳

מל׳ בכל אליך ושבו ר ם. ב  לב
 האפר את ויפר וימהר
 המתכן הכפף את ונתנו

 ואת נבחן עשו והעוים
אבותיכם את רברתי לא כי

15

25

ישב Jud. 1,27.

בניס 1 Reg. 8, 48.

מעל 1 Beg. 20, 41.

-יל 2 Beg. 12,12.

אלה 2 Keg. 17,31.
הוציא Jer. 7, 22.

Ez. 16, 69. ועשית ה׳ ארני אמר כה כי וע^^ית
Job 7, 1. לאנוש צבא הלא

Job 16, 22. חשך מני שוב יאמין לא וצפו
Ps. 140, 13. עני רין ה׳ יעשה כי ידעת

Job 42, 2. תוכל כל כי ירעת
Neh. 12, 46. ואפף רויר בימי כי T ••ראש

127.
)

וחלוף
1

וסי׳ קרין ולא תיבות׳ בפוף י' כתבן ין מל מ״ג 1
43 Worter haben, umgekehrt vom Vorigen , ein Jod anil

Ende, das nicht gelesen wird. 1

Jud. 17, 2. ומאה אלף לאמו ויאמר ואתי
1 S. 25, 34. ישראל אלהי ה׳ חי ואולם ותבאתי
2 S. 33, 27. רשמו׳ י נחרי צלק.העמוני נישאי

1 Reg. 14, 2. לאשתו ירבעם ויאמר אתי
2 Reg. 4, 2. אלישע אליה ויאמר T :ולכי

2 Reg. 4, 3. שאלי לכי ויאמר שכניכי ן 1 : *• T י :
2 Reg. 4, 7. לאיש ותגר |ותבא נש.י.כי
2 Reg. 4, 7. בפס׳ ב׳ (האלהים• T “* :בניכי

2 Reg. 4, 16. כעת הזה למוער ויאמר אתי
2 Reg. 4, 23. אתי מרוע ויאמר אתי
2 Reg. 4, 23. בפסוק׳ ב׳ היום♦ אליו הלכתי

2 Reg. 8, 1. האשיה אל רבר ואלישע אתי
2 Reg. 23,10. ביי אשר התפת את וטמא בני

Jer. 2, 33. לבקש ררכך תיטבי מה למדתי
Jer. 3, 4. לי קראתי מעתה הלוא קראתי

Jer. 4, 19. אוחולה מעי מעי T - - ;שמעתי

Jer. 4, 30. תעשי מה שרור ואתי
Jer. 10, 17. כנעתך מארץ אספי יושבתי
Jer. 22, 23. ובלבנו! יושבתי
Jer. 22, 23. תיב׳בפפו׳ מה (בארזים חנ נ מקננתי
Jer. 31, 21. צינים לך הציבי הלכתי(' 3
Jer. 46, 11. צרי וקחי גלער עלי הךביתי
Jer. 51, 12. אוצרת רבת רבים מים על ש־כנתי

1) 2 n sa tz  von derselben Hand.
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ששי ־**  
•!*E אכלתי

: ; T  T

 י®! •®e נתתי
.ez. 16, 22 זכרתי

: : T־־

.ez. 16, 31 עשיתי
* T

.Ez. 16, 31 הייתי
• T

.ez. 16,43 זכרתי
T־־ : :

.ez. !6,43 עשיתי
• T

.Ez. 16, 47 עשיתי
• T

עשיתי
• T

חישבתי ־®
אתי

: T

 .H0S. 9, 16 ב^י
.Euth 3,3 ויררתי

: : “ T :

.Euth 3,4 ושכבתי
: : T T ;

 .Euth 4,5 קניתי
.Efov. 8, 35 מצאי

T T

שנאי 28, 16.
.Cant. 2, 13 לבי

: T

.hr. 4,21^ יושבתי

10

 1 ומלבושך וכסף זהב ןותערי
 בססו׳ ב׳ ומשי• ששי1 ־

 רקמתך בגרי את ותקחי
 ותזנותיך תעבתיך כל ואת

 בראש גבך !בבנותך
בפסו׳ ב׳ דרך• ^כל

 זכרתי לא אשר יען ן
 נעוריך ינ?י ^את
 הלכת בדרכיר׳ז ולא

 חטאתיך כחצי ושמרון
 צר על שא ארם בן ואתה

 יען אלהים ה׳ אמר כה
אמרים

 שרשם אפרים הכה
 ושמת וסכת ורחצת

 את וידעת בשכבו ויהי
 קנותך ביום בעז ויאמר

 חיים מצאי מצאי כי
 תבונות הסר נגיד

 20jקרם׳ פגיה• חנטה התאנה
דפ

אדום בת ושמחי שישי

ענו
T T

בינו
T •*

תצאתו
T :

 מריבו
. עלו

T T

למשפחתו
T  : ; * :

ויתו

15

ממסורתא ולבד
25| הנה יואב אל המלך ויאמר עשיתי 2 8.14,21.

נא

I 128.

^̂ ״ו דכו׳ן לי׳ חד וכל וקרין תיבות׳ במצע׳ י' חסר מלין נ  
I וסימניהון חסר

56 Worter werden mit Jod (grosstentheils als Z. d. Plur.) in 
der Mitte gelesen, das aber in der Schrift fehlt; in dieser 

def. Form koinmen sie nur ein Mai vor. .
35!

.Oen. 33, 4 צוארו
T  T*״

e*. 27, n ועמדו .
T  • “  :

.Num. 11, 32 רישלו

 לקראתו עשו וירץ
 בארך צפון לפאת וכן

ההוא היום כל העם ויקם

ואנשו
T T

בבגדו
TT : •

שמלתו
T : *

רחמו
T ~

משרתו
T : T :

ברכו
T : *

כפו
T ״

בסוסו
T :

מזבהותו
T  : : *

אלמנותו
T : : ־

ימו
T T

מברחו
T T : *

פארתו
T

וחלנו
T ־* :

ותמרו
T ״ :

עלותו
T

בצאתו
T  *

משלו
T :

צפו
T

שערי
פרזו

T T  :

דרשו
T :

חצו
T ״

שלו
T  :

חסדו
T  T :־־

דברו
T T :

צבאו
T T :

ברגלו
T ; ”  ;

ארחתו
T :

בשפתו
T T  : •

Num . 1 2 ,3 . ש  י א ה ה ו ש ו מ נ ד ע א מ  

J 0 3 .8 ,1 1 . ל  כ ם ו ע ה ה מ ח ל מ ר ה ש א  

,T0S. 1 6 ,3 . ר  ר י ה ו מ ל י ל א ו ב י ג ט ל פ י ה  

* S . 2 , 9 . ׳  ו ה ת ח ו י ב י ר מ

1 8 . 2 , 9 . ם  י מ ש ׳ • ב ׳ ב ו ס פ ב

1 8 . 1 0 , 2 1 . ב  ר ק י ת ו ט א ב ן ש מ י נ ב  

1 S. 2 1 ,1 3 . ו  נ ש י ת ו ו א מ ע ם ט ה י נ י ע ב

1 S. 2 3 ,5 . ך  ל י ד ו ו ו ר ש נ א ה ו ל י ע ק

2 S. 1 ,1 1 . ק  ז ה י ד ו ו ו ד ד ג ב ם ב ע ר ק י ו

2 8 .1 2 ,2 0 . ם  ק י ד ו ו ץ ד ר א ה מ

2 8 .2 4 ,1 4 . ר  מ א י ד ו ו ל ד • א ד ׳ ג ו מ ש ר

1 K eg. 1 0 ,5 . ל  כ א מ • ו ו נ ח ל ׳ ש י כ ל מ ר

1 R eg. 1 8 ,4 2 ה . ל ע י ב ו א ה ל א ב א ל

2 E eg . 4 , 3 4 . • ד ל י ה ל ע ב כ ש י > ל ע י ׳ ו ס פ ד ׳ י נ ת

2 R eg. 5 ,9 . א  ב י ן ו מ ע ו נ ס ו ס ב

2 R e g . 1 1 ,1 8 ו . א ב י ל ו ם כ ץ ע ר א ת ה י ב  

ל ע ב ׳ ♦ ה מ ד

ו מ צ ו לי ע ת ו נ מ ל 1. א 5 .זסל 8, • 

•Ter. 1 7 ,1 1 א דגר קרא . ל ך ו ל י

Ez. 1 7 ,2 1 ו בכל מברחו כל ואת . י ס י א  

Ez. 3 1 קומתו גבהא כן על .5,
E z. 4 0 ,2 2 . ואילמו 
E z. 4 0 ,2 2 . בפסו׳ ב׳ • השער כמדת 
E z. 40,26. עלותו שבעה ומעלות
E z. 47, 11. ירפאו ולא וגבאיו
jes. 52,5. נאם פה לי מה ועתה ה׳ 

jes. 56,10. ידעו לא כלם עורים
מנגר עמרך ביום •ילס 1.11• 

Hab. 3,14. ראש במטיו נקבת
P8.24,6. דרשו דור זה
P8.58,8. □ מי כמו ימאסו

P8. 105,40. שלו ויבא שאל
Ps. 106,45. בריתו להם ויזכר
Ps. 147,19. ליעקב דברו מגיד
Ps. 148,2. מלאכיו כל הללוהו

Prov. 6,13. מלל בעיניו קרץ
Prov. 22,25. ן פ ארחתו תאלף 
Prov. 26,24. ישית ובקיבו שונא ינכר
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אדנו אל עבד תלשן אל אדנו
T •״־: Prov. 30, 10.

ימיו חרוצים אם ̂קו לז Job 14, 5.

יאמין לא בקדשו ■הן , בקדשו Job 15, 16.
עלומו מלאו עצמותיו עלומו

T
Job 20, 11.

נצפנו לא משדי מדוע וידעו Job 24, 1.
דרכו קצות אלה הן גבורתו Job 26, 14.

חלצו ברכוני לא אם חלצו Job 31, 20.
מתהפך מסבות והוא בתחבולתו

T t :
Job 37, 12.

צירו לערב יכין מי ילדו
T T : Job 38, 41.

נץ יאבר המבינתך כנפו
T T : Job 39, 26.

דם יעלעג ואפרתו
T  : V : Job 39, 30.

ארז כמו זנבו יחפץ פחדו
T - :  “ Job 40, 17

כת׳ ♦ ארתחששתא ובימי כנותו
T T : Esra 4, 7.

עבר הסתו הנה כי הסתו
T : ־

Cant. 2, 11.
חי אדם יתאונן מה חטאו

T T
Thr. 3, 39.

הבקר עד ותשכב T : r ־*מרגלתו
Ruth 3, 14.

10

 מחוגה נפשי דלפה
 נפשי לעפר דבקה
 דבר חרפי ואענה

 עבדך עם עשית טוב
 רע ארח מכל

 לרגלי נר
עד נעניתי

P8. 119, 28. 
Ps. 119, 26. 
Ps. 119, 42. 
Ps. 119, 65. 

Ps. 119, 101. 
Ps. 119, 105. 
Ps. 119, 107.

131.

15

.129

וחלוף
וסי׳ קרי׳ ולא תיבות׳ במצע׳ י׳ כתב׳ ל

6 Worter haben, urngekehrt vom Vorigen, ein Jod (plur.) 
in der Mitte, das aber niclit gelesen (sondern das Wort wie 

sing, betrachtet) wird.

ירבעם דרך בכל וילך דעמרי* ובחטאתיו 1  Reg. 16,26.

20

וחלוף

וסי׳ דברך וקריז דבריך כתבן ח׳
8 Mai wird, umgekehrt vom Vorigen, דברר (sing.) plenej 

Jod (wie pi.) geschrieben.

 שמך מי ה׳ מלאך אל מנוח ויאמר
 דמלכי׳ .נא יאמן ישראל אלהי ועתה

 אליהו ויגש המנחה בעלות ויהי
 דמלכי׳ * לקרא הלך אשר והמלאך

 תני׳ .דבריך ויהי ואוכלם דברך נמצאו
 לדבריך ואשועה בנשף קדמתי

 ומדבריך חנם רדפוני שרים
ויאמרו הקהל כל ויענו

Jud. 13, 17. 
1 Reg. 8, 26. 
1 Reg. 18, 36. 
1 Reg. 22, 13.

Jer. 16, 16. 
Ps. 119, 147. 
Ps. 119, 161. 
£sra 10, 12.

132.

 .ps. 105,18 רגליו -
.׳ ps• !0628 דבריו

T :

.Prov. 16, 27 שפתיו
T :

 .Koh. 4, 8 עיניו
.Dan. 9,12 דבריו

 ברזל רגליו בכבל ענו
 ויחשך חשך שלח
 רעה כרה בליעל איש

 שגי ואיז אחד יש
דדניאל דבריו♦ את ויקים

130.
וסי׳ י״ג דברך דכתבן דבריך

13 Mai wird das Wort ךבריף (P̂ •) def. Jod (wie sing.) ge- 
schrieben.

 הן לבן ויאמר
 אבותי עם ושכבתי

 סלחתי ה׳ ויאמר
 נער יזכה במה

 לא אשתעשע בחקתיך
אחיה עבדך על גמל

Gen. 30, 34. 
Gen. 47, 30. 
Num. 14, 20. 
Ps. 119, 9. 
Ps. 119, 16. 
Ps 119, 17.

 קרי׳ ולא למ״ם תי״ו בין יתיר יו״ד בהון דאית מלין ג׳
וסימ׳

3 Worter haben zwischen dem Mem fin. (pi. m.) und einem 
vorhergehenden Taw ein Jod, das aber nicht gelesen wird.j25

2 s. 21, הנבענים ביד ויתנם שבעתים .9  | 
Jer. 42,20. בנפשותיכם התעתים כי התעתים  |

2 chr. 34,5.,!דר״ על♦ שרף כהנים ועצמות מזבחותים

30

35

133.

ופי׳ ואמר וקרין ויאמר כתבין ד
4 Mai kommt ויאמר ואמל  gelesen wird.

2 s. 1,8. רפס׳ תני׳ אתהי מי לי ויאמר ויאמר
zach. 4,2. . ראה אתה מה אלי ויאמר ויאמר  

דפ׳ תל
Neh. 5,9. אתם אשר הדבר טוב לא ויאמר  
Neh. 7,3. שערי יפתחו לא להם ויאמר

־  T

14
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134.
ב ״ וסי׳ ד וקריז תיבות' בריש י׳ בתיבין מליז כ

22 W orter haben ein Jod am Anfang, das aber w5e Waw 
ffelesen wird.

Jud. 6, 5.

2 S. 12, 22. 

Jer. 6, 21.

Jer. 13, 16. 

Jer. 17, 13. 

Jer. 21, 9.

יבאו
T

יחנני
יאבדו

T T :

:שית
יסורי
יחיה
.Jer. 38, 2 יףןרך,

T  T :

בי12ח  Jer. 48, 18. 
.ילבשו 42,14

: T  :

.Ez. 45, 5 יהיך
T  T :

יפצחו
יבשלו

: T :

.zacb. 14,6 יקפאון

ואשר
יבא

T

ישאל
: T ־

יחדל

P8. 41, 3. 

Prov. 18, 17. 

Prov. 20, 4. 

Job 10, 20. 

 .Job 10, 20 י;^^רןן

2 ר י  Dan. 11, 12.
t :

.Esra 10, 29 ירמות
T :

 ̂ יצחר
יחבה ג  Cbr. 7,34.

 יעלו ומקניהם הם כי
 חי הילד בעוד ויאמר

 הזה העם אל נתן הנני
מבשלים

 כבוד אלהיכם לה׳ תנו
 ה׳ ישראל מקוה
 הזאת בעיר הישב

 חברו י הישב ה׳ אמר כה
 בצמא ישבי מכבוד רדי

 יצאו ולא הכהנים בבאם
 אלף ועשרים וחמשה

 ארין וגילי שמים רנו
 חרב ולהב מעלה פרש
 ביום והי׳ «נחמן דר׳ פלוג׳

ההוא
 ויחיהו ישמרהו ה׳

 בריבו הראשון צדיק
 יחרש לא עצל מחרף

 יחדל ימי מעט הלא
 בפסו' ב׳ ♦ ממני
 לבבו ירם ההמון ונשא
 מלוך משלם בגי ומבני

 יצחר צרת חלאה ובני
אחי שמר ובני

ושאג
וךכד׳
וצפן

וחכם
ושדם

_קר1
ועיף
ררב

10

 כלביא לו שאגה
 בעצומיו ונפל ישח

 תושיה לישרים
 חבמים את הלוך
 תנחם ישרים תמת

 רעת יודע אמריו חושך
 ואיננו בו עיניך התעיף

עליו המשא ורב ובניו

136.

Jes. 6, 29. 

P8. 10, 10. 

Prov. 2, 7. 

Prov. 13, 20.

Prov. 11, 3. 
Prov. 17, 26.

Prov. 23, 5. 
2 Cbr. 24, 27.

״ז וסי׳ י' וקרי׳ תיבות׳ בסוף ר כתבן מלין מ  j
I I

Verzeicbniss von 47 W drtern, die Waw am Ende baben,'
I ; 
!151

מצותו ! ^
T : • I

' I אזנו 
 ׳כ^בו :
i ' שגאו 

בעינו !201

das aber wie Jod  gelesen wird.

Dent. 5,10. ' ימ״ת חסי♦ ועשה
לרצים המלך ויאמר  

נבל האיש ושם  
ההוא ביום דוד ויאמר  
ה׳ דבר את בזית מרוע

בנפשו : !  
 וישבר | '
כר , I יו

 העצנו ;
!i25 חצרו
ירגלו ! ■ ׳ .  ■  i י

ו ש ד ק ו  

 נביאו | :
או| ר ק ת
-------------תשובו !301 

לני כ א ! I 135.

i הציגני 1
י יקייז i בלענו  '''

• -  T  : ] I

 ggjlO Worter baben, umgekebrt vom Vorigen, ein Waw am! קךוףן^ן
Anfaug, das wlc Jod geleseu wifd.

הו2ף נ | I חתיתו ס יעמדו המה ריב ועל פ Ez. 44,24. 
עעזו י המנחה ואת הכבש את ועשו •״ע י®*־

1 S. 22, 17.

1 S. 25, 3. 

2 S. 5, 8.

2 S. 12j 9.

2 S. 18, 13. 

2 S. 21, 16. 

2 S. 22, 33.

שקר בנפשו עשיתי או  
דשמר • ביליר>־ אשר בנב  
רשמו׳ ♦ חיל מעוזי האל  

2 S. 23, 8. דשם׳ הגברים. שמות אלה  
2 S. 23,35. דשמ׳ הארבי. הברמליפערי  

1 Reg. 5,17. דור את ידעת אתה
1 Reg. 15,15. אביו קדשי את ויבא
2 Reg. 17,13. וביהוד׳ בישראל ה׳ ויעד

Jer. 3,19. אנבי אשיתך איך אמרתי ו ( 
Jer. 3,19. בפסוק׳ ב׳ .בבנים  |

Jer. 51,34. נבוכדראצר הממנו
Jer. 51,34. ׳ בבל מלך
Jer. 51, 34. ךיק כלי
Jer. 51,34. מעדני כרשו מלא כתנין
Jer. 51,34. בפסוק׳ ה׳

Ez. 1,8. כנפיהם מתחת אדם
Ez. 32,32. בארץ חתיתו את נתתי כי
jes. 16,3. פלילה עשו עצה הביאי
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עיט ממזרח ר!רא ■ עצתו  ̂ Jes. 46,11.
עצתיך ברב נלאית הבלו  Jes. 47, is. 

קומי מעפר התנערי התפתחו  Jes. 52,2.
צריקים כלם ועמך מטעו  Jes. 60,21. 

תורתי רבו לו אכתוב לבו  hos. 8,12. 
חסיתי בה׳ לרור למנצח נדו  p8. 11,1. 

יקדמני חסרו אלהי חסדו  p8. 59,11. 
קדמ׳ י ידידיך יחלצק למעז ועננו  p8. 108,7, 

׳0ד
צרות הראיתנו אשר ן הראיתנו  ps• .20 ל1י  

בפסו׳ ב׳ י ורעות 'רבות תחינו  p8. 71,20. 
כחו בדרך ענה כחו  p8. 102, 24. 

יראיך לי ישובו וידעו  p»• 1!2.70 י 
שלג במו התרחצתי אם במו  Job 9,30. 
ויענני פתח יתרו כי יתלו  Job 30,11. 

למואל למלכים אל או  p>־ov. 31,2. 
התמלי נבוכדנצר באדין אשתנו  Dan. 3,19. 

חמא
עבד להוא לא די וכל לשחטו  Esra 7,26. 

ויעשו מתני מתניה ויעשו  Esra 10,37.
T —.T :

יעיאל נבו מבני ידו  Esra 10,43. 
אחיהם וענו ובקבקיה ־ ןענו  Neh. 12,9. 

ספרים ומשפחות ישבו  ! cbr. 2,55. 
צופי אלקנה בנו אלקנה בנו 1  chr. 6,11. 

אני בנו לשלמה דויד ויאמר בנו 1  chr. 22,7. 
ויכחד מלאך ה' וישלח ומיציאו 2  chr. 32,21.

ממסורתא ולבד

הכהנים לפני הלך והחל^ תקעו  J08.6,9.

137,

וחלוף

ר ״ ד כתבן מליז כ ר׳ וסי׳ ר וקריז תיבות׳ בסוף י
Verzeichniss von 24 Wortern, die, umgekehrt 

ein Jod am Ende haben, das wie Waw

אלעזרבןרדיידשמו׳ ואחריו דדי
אתה אבי לעץ אמרים :לךתני

10

15

20

תצאי
תלכי
שאי
וראי
דברי

הילילי
וזעקי

תשמחי
תעלזי

תפושי
T

ותצהלי
במי

סבבוני
T :

^^בי
ושפי
נפשי
וחיתי

T ~  :

כלוהי
נשאי

: T

למלוני
יערי

וישבי

25

Jer. 6,25. השדה תצאו אל
jer. 6,25, ן׳20ב ב׳ * חרב כי

Jer. 13,20. הבאים וראי עיניכם ! 
Jer. 13,20. ' 1 בפםו ב׳ מצפח«
Jer. 23,18. תני׳ י ה׳ בםוד עמד מי כי  

דפ׳
Jer. 48,20. חתה כי מואב הביש
Jer. 48,20. בפסו׳ ב׳  »
Jer. 50,11. כי תשמחי כי
Jer. 50,11. כי נחלתי שסי
Jer. 50,11. דשא כעגלה
Jer. 50,11. .בפס׳ ד׳ כאברים
Jes. 26,10. הזה בהר ה׳ יד תנוח כי
P8.17,11. סבבוני עתה אשרנו
Job 6,29. עולה תהי אל נא שובו

Job 33,21. מראי בשרו יכל
Job 33,28. בשחת מעבר נפשי פדה
Job 33, 28. ' בפסו ב׳  ♦

Esra 10, 35. כלוהי בדיה בניה
Esra 10, 44. נשים נשאי אלה כל
Neh. 12,14. לשבניה יונתן
2 Chr. 9,29. , שלמ^־ דברי ושאר
2 Chr. .34,9. , הכהןיד״ד חלקיהו אל ויבאו

30

vom Vorigen, 
wird.

2 S. 23, 9. 
,Ter. 2, 27.

35

.138

 ו וקרין תיבה במצעא יו״ד כתבן ב׳ ב׳ מן זוגין ה׳
וסי׳

5 Worter, die zwei Mai vorkommen mit Jod in der 
Mitte, das wie Waw gelesen wird.

Jud.̂ פלשתים ויאחזוהו האסירים ׳ 16,21.  t:“* ־
jud. 16,25. לבם טוב כי ויהי האסירים

• - I  T

Gen. 25,23. עני לה ה׳ ויאמר גיים
ps. 79,10. □הגה יאמרן למה בגיים

2 Reg. 24,18. ♦צדקיהו שנה ואחת בןעשרים חמיטל
דמל׳

Jer. 62,1. עשרים בן .דירמי׳ וחברו חמיטל

14"
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1 4 1 . 1 ויצא בא וירמיהו הכליא Jer. 37, 4.

וחלוף רירמי׳ ושבע בשלשים ויהי הכליא Jer. 62, 31.

הלם עמו ישיב לכן ישיב Ps. 73, 10.
׳ וסי׳ י וקרין תיבה במצע ו ר בתבן ג׳ ג׳ מן זוגין ב ופואהי תולע יששכר ולבני

T

ישיב 1 Chr. 7, 1.
*2 Worter kommen, umgekehrt vom Vorigen, mit Waw in 6 ד״ה

der Mitte vor, das wie Jod gelesen wird.
1 3 9 .Jer. 33, 26. עבדי ורוד יעקוב זרע גם אשוב

Jer. 49, 39. הימים באחרית והיה אשוב
• T

וחלוף
Joel 4, 1. דיואל י ההמה בימים הנה כי אשוב

• T
׳ ד וקרין תיבות׳ במצע׳ ו' כתבן ב׳ ב׳ מן זוגין ה ״ ו י

Ps. 64, 7. באמתך לשררי הרע ישוב
T ־

10 וסי׳
Prov. 12, 14. טוב ישבע איש פי מפרי ;שוב 5 Worter, die, umgekebrt vom Vorigen, 2 M ai mit Waw

Job 39, 12. זרעך ישוב כי בו התאמין ישוב
* T

in der Mitte vorkommen, das wie Jod gelesen wird.

את וראיתם ובקר תלונו Ex. 16, 7.

.4 נ 2

עדתך וכל אתה לכן תלונו Nnm. 16, 11.

15 הוא רעים כליו וכלי ענוים Jes. 32, 7.

ת כתביז ו׳ י ב ת ומרי! ע ו ב וסי־ ע ישכח לנצח לא כי עגוים Ps. 9, 19.

דפ׳ תני׳ י עילם והביאתיאל עולם Jer. 49, 36.
6 Mai komint das Wort שבית (mit Jod in der Mitte) vor, יחיאל בן שכניה ויען

T  *•

עולם Esra 10, 2.
das wie שבןון (mit Waw in der Mitte) gelesen wird.

הגבורים מספר ואלה
T •״

השלושים 1 Chr. 11,11.
Jer. 49, 39. הימים באחרית והיה i 2 שבית 0 עמשי את לבשה ורוח השלושים 1 Chr. 12,18.
Ez. 16, 63. את שבותהן את ושבתי שבית שלמות שמעי בני שלמות 1 Chr. 23, 9.
Ez. 16, 53. שבית ואת ובנותיה סדם שבית רחביהו לאליעזר ואחיו שלמות 1 Chr. 26,25.
Ez. 16, 53. בפסו׳ ג׳ י ובנותיה שמרון ושבית _
Ez. 39, 25. עתה ה׳ אדני אמר כה לכן שבית

1 4 0 אשיב ■. 25
Job 42,10. איוב שבית את שב וה׳ שבית ו וקרי׳ תיבה במצע; ד יל כתבן ג׳ ג׳ מן זוגין ב

2 Worter kommen 3 Mai mit Jod in der Mitte vor, das

1 4 3 .

wie Waw gelesen wird.

1 ילדה ואהליבמה יעיש Gen. 36, 5.
חלות וחר ;30 אהליבמה בני היו ואלה יעיש Gen. 36, 14.

ת כתי׳ ו ב ש ת וקרי׳ י י ב ש בלהן יריעאל ובני יעיש 1 Chr. 7, 10.

צר מלך הירם וישלח חירם 1 Chr. 14, 1.
1 Mai kommt. uingekehrt vom Vorigen, שבות (mit Waw תני׳ הסירותי את ויעשחירם חירם 2 Chr. 4, 11.
in der Mitte) vor, das שבית (mit Jod in der Mitte) ge-l 

’ * i רפס׳
T

lesen wird.
1

135 כלהון י חירם עבדי וגם חירם 2 Chr. 9, 10.
P.S. 85, 2. ארצך ה׳ רצית 1 בד״ה
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144.

וסי׳ ענוים וקריז עניים כתבן ה׳

5 Mai kommt das Wort □עניי (mit Jod nach dem Nun) 
vor, das aber □ענוי (™It Waw nach dem Nan) gelesen 

wird.

עניים 9,18.
*T

.ps. 10,12 עניים
•T

 .Prov. 3,34 ולעניים
 .Prov. 14/21 עניים
.Prov. 16,19 עניים

*T

 זכר אותם דמים דרש כי
 ירך נשא אל ה׳ קומה

 יליץ הוא ללצים אם
 חוטא לרעהו בז

עניים את רוח שפל טוב

10

145.

וחלוף

וסי׳ עניים וקריין ענוים כתבן ב׳
2 Mai kommt, umgekehrt vom Vorigen, ענוים (™̂t Waw 
nach dem Nun) vor, das vvie □עניי (™it Jod nach dem Nun) 

gelesen wird.

15

20

14T.

ם בתבן ו׳ י נ ח ם וקרי׳ מ י נ ח במשלי וכלהח מ

6 Mai kommt das Wort ם י נ ו ר מ  (™it Waw dem

Daletb) vor, das aber ם י נ י ד מ  (™it JoJ nacb dem Daletb)
•T : •

gelesen wird.

Prov. 18,19. עז מקרית נפשע אח ומךונים  
Prov. 21,9. גג פנת על לשבת טוב מדונים  

דספ׳ קרמ׳
Prov. 21,19. ם מני מדבר בארק שבת טוב מ  
Prov. 23,29. ם מני אבוי למי אוי למי מ
Prov. 26,21. לאש ועצים לגחלים פחם מדוגים

* T ־ : 

Prov. 27,15. סגריר ביום טורד דלף מךונים

148.

וסי׳ ידותון וקרין ידיתון כתבן ג׳

3 Mai kommt das Wort ידיתון (™it Jod nach dem Daleth) 
vor, das aber ידותון (™*t Waw nach dem Daleth) gelesen 

wird.

 .Jes. 32,7 ענוים
־ps• !9 ענוים

 רעים כליו וכלי
ישכח לנצח לא כי

Ps. 39,1. אשמרה אמרתי רעיל׳ י למנצה ליריתון  
Ps. 77,1. אלהים אל קולי רעיל׳ למנצחי יריתון .

Neb. 11,17. 25!דעזר׳ מיכה♦ בן ומתניה ןדיתון :

146.

i ' ׳ ופי יעיאל וקרין יעואל כתבן י

̂ן4  ̂Mai kommt d.'1s Wort יעואל (mit Waw nach dem Ain) 
vor, das aber יעיאל (mit Jod nach dem Ain) gelesen wird.

.149

א | ״ וסי׳ פ וקרי׳ ב׳ כתבן מלין י
I

11 Worter werden mit Beth geschvieben, das aber wie Kafj 
gelesen wird. j

Jos. 4, 18. נשאי הכהנים בעלות ויהי בעלות גבעון אבי ישבו ובגבעון ועואל 1 Chr. 9, 35.

Jos. 6, 5. היובל בקרן במשך והי׳ בשמעכם ̂ דספ׳ תני׳
Jud. 19, 25. לו לשמע האנשים אבו ולא בעלות ;35 שמע העשתרתי עדיא ויעואל 1 Chr. 11,44.

1 S. 11, 6. שאול על אלהים רוה ותצלח בשמעו , שמרי אליצפן בני ומן ויעראל 2 Chr. 29,13.

1 S. 11, 9. הבאים למלאכים ויאמרו בחם I עשה חיל לעזיהו ויהי יעואל 2 Chr. 26,11.

2 S. 6, 23. רשמו׳ קולי את בשמעך ויהי בשמעף 1 , -
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ן2וי 2  Reg■. 3, 24.

יבלן
.Est. 3,4 באמרם

T  ; T :

 .Esm 8,14 וזבוד
.Neh. 3, 20 זבי

 תני׳ ישראל♦ מחנה אל ויבאו
רסס׳

 דם׳ קדט׳ ימיהם♦ בטוב
 יום אליו באמרם ויהי

 עותי בגוי ומבני
החזיק החרה אחריו

.150

וחלוף

וסי׳ ם וקריז כ' כתבן ל
3 Worter werdcn, umgekehrt vom Vorigen, mit Kaf ge- 

schrieben, das wie Beth gelesen wird.

הוציא בה אשר העם ואת במלכן 2  s. 12,31. 
רשמו׳

בפניו רשע איש העז יכין 29.  
ד״ה רמנשה ה׳♦ מזבח את ויכן 2  chr. 33,16.

10

עלליז
עללת

חי

Dan. 6,8. מלכא הכימי כל עללי? אריז  
Dan. 5,10. מלכא מלי לקבל מלכתא

153.

וחלוף

וסי׳ כתי׳ ולא ל' קרי׳ חד
1 Wort wird, umgekehrt vom Vorigen, mit Lamed 

das in der Schrift fehlt.

2 s. 23,20. חי איש בן יהוידע בן ובניהו  
רשמו׳ ♦ מקבצאל פעלים רב

.151

וסי׳ ם וקרין תיב׳ במצע ה' כתבן ב'

2 Worter haben He in der Mitte, das wie Kaf gelesen wird
j ( s u f f i x .  □ ה  f .  Q p ) •
I ** *

! דינו ה׳ אמר כה דוד בית מעלליהם  Jer. 21,12. 
י תנ העמיקו♦ מאד נדו נסו עליהם  Jer. 49,30.. 

דפס׳

15

20

25

wird.

באדם
T ״*  T

בעבר
אבנה
בימין
במל־ף
וישב

.154

וסי׳ מ׳ וקרין ב' דכתב׳ מלין ר
6 Worter haben Beth, das aber wie Mem gelesen

Jos. 3 ,16 הידדים המים ויעמדו .  
Jos. 24 ,15 לעבר בעיניכם רע ואם .  

2 Reg. 5 ,1 2 ופרפר אבנה טוב הלא .  
2 Reg. 12,10. ארון הכהן יהוידע ויקה  
2 Reg. 23,33. ♦תר׳דם׳ ויאסרהופרעהנכה
Dan. 11,18. רבים ולכד לאיים פניו את

.152

וסי יתר׳ ל' כתבן מלין ד'

4 Worter haben ein iiberfliissiges Lamed, das nicht gelesen 
wird.

.16 ,2 .2 s ולהלחם 
עללין

 ציבא אל המלך ויאמר
חרטומיא עללין באדין

30

35

das

מעבר

.155 

וחלוף

וסי; ב׳ וקרי׳ מ׳ כתב׳ חד
1 Wort hat, umgekehrt vom Vorigen, ein Mem,

Beth gelesen wird.

Jos. 22,7. המנשה^דיהושע שבט ולחצי  

156.
y

וסי׳ קרי׳ ולא תיבות׳ בסוף מ׳ כתבן מלין ה׳
5 Worter haben ein Mem (fin.) am Ende, das aber nicht 

gelesen wird.

2 s. 22,15. דשם׳ ♦ ויפיצם חצים וישלח רהמם  
2 S. 23,13. מהשלשים שלשם וירדו שלשם



.Reg. 17,16 שניס 2

.Pro▼• 20, 16 נכרים
T  • : T

.Dan. 7, 10 אלפים

ה׳. מצות כל את ויעזבו
דמלכ׳

 קדם׳ י זר ערב כי בגרו ללןח
רם׳

ונפק נגר דינור נהר

111

1

.157

וחלוף

וסי׳ וקרי׳ תיבות׳ בסוף מ' כתבן לא ה׳

5 Worter haben, umgekehrt vora Vorigen, das Mem (iin.) 
am Ende nicht, das aber dennocb gelesen wird.

האמרי מלכי כל כשמע ויהי עברנו
T : T

J08. 5, 1.

הנער אחרי יהונתן ויקרא החצי 1 S. 20, 38.

המלך עבדי באו וגם אלז^יו 1 Reg. 1, 47.
 דיהורם י ושתים שלשים בן
דמל׳ י דפ׳ תני׳ יהושפט בן

שנה
■ T

2 Reg. 8, 17.

מוסדה מטה מעבר כל והיה בה
T

Jes. 30, 32.

10

.159 

וחלוף

וסי׳ קרי׳ ולא נ' כתבן ד
7 Worter baben, umgekebrt vom Vorigen, ein Nan, das aber 

nicbt gelesen wird.

;16

20

.158

וסי׳ וקרי' נ' חסר מלין ד

0 Worter werden mit einem Nun gelesen, obgleicb es in 
der Scbrift fehlt.

1 S. 24 9. ויצא כן אחרי רוד ויקם המערה מן
2 S. 21 6. אנשים שבעה לגו לנתז

1 Reg. 17, 14. אלהי אדני אמר כה כי תתן
הקמח כד ישראל

Prov. 15, 14. דעת יבקש נבון לב ופני
Tbr. 4 3. שד חלצו תנין גם תנין

2Cbr. 11, 18. ד״ה אשהי רחבעם ויקחלו בן
Tbr. 1 6. ציון בת מן ויצא בת מן

ן

כתי׳ מנהון♦ חד עברם ראמרי ואית 1
J

Jos. 5, 1 . מלכי כל כשמע ויהי
1
i עברנו ; T : T

160.
1

וסי׳ תלויה אות בהון דאית מלין ד
י

מנשה
־,■■■ ־ 25

;מיער

• בצענים •גיגיז• ג!
.S. 21, 4 לו 2

® ,Jer• 2̂ אנו
 .Prov. 3, !5 מפניים

ויסתר
T : * :

אלפים

 מקין נפרד הקני וחבר
 קדמ׳ י הגבענים לו ויאמרו

רס׳
 ׳ ה׳ בקול רע ואם טוב אם

 מפניים היא יקרה
 קרמ׳ • ויפתר רעה ערום

דם׳
נפג נגר רינור נהר

רשעים
• T  :

מרשעים

4 Worter baben einen schwebenden Bucbstaben.

jud. 18,30. הפסל את דן בני להם ויקימו  
%

P8.80,14. מיער חזיר יכרסמנו

ארץ בכנפות לאחוז  

אורם מרשעים וימנע

Job 38, 13. 

Job 38, 15.

30

!35

' .161 

וסי׳ זינין ולא דבוקין קופין ב' |

In 2 Wortern kommt ein Kuf vor, dessen senkrecbterStricbi
t

mit dem obern Querstricb verbunden ist.

Ex. 32,25. העס אןן וירא בר־ןמיהם
Nam. 7,2. ישראל נשיאי ויקריבו הפקדים
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.162

א ״ וסי׳ וקריז ת' כחבן לא מלין י
In 11 Wortern wird ein Taw gelesen, obgleich ea nicht 

(oder ein anderer Buclfstabe dafiir) steht.

.s. 12,24 ניקרא 2
רי 2 כ ה  s . 20,23.

.s. 23,8 אחד 2
T V

 .Reg. 24,14 עעזרה 2

ה 2 מו א  Reg. 25,17.

ה ל ה ת  Jer-42.25. 

ה מ קו  Jer. 52,21.

אחד י®®
ד ח א ב  Cant. 4 ,9 .

ק ח ר .Koh. 12, 6 י

בן 2  Chr. 11,18.

 שבע בת את דוד וינחם
 ישראל הצבא כל אל ויואב
 דשמ׳ הגברים. שמות אלה

 ירושלם כל את והגלה
 תני׳דס׳ ♦ אמוה עשרה שמנה

דמל׳
 תהלה עיר עובה לא איך

 עשרה שמנה והעמודים
דירמי׳ אמה♦

 והמטהרים המתקדשים
 קדמ׳ כלה* אחתי לבבתנני

דם׳
 חבל ירחק לא אשר עד

שה. ויקחלורחבעם ד״ה א

10

15

.164
 מלין וו׳ מכא מלין ז׳ .מלין ט״ו בהון ראית פסוקים ד

וסי׳ כתיב׳ מצע׳ ומלה מכא

7 Verso von je 16 Wortern, deren mittelstes (also 7 vor 
und 7 nach demselben) zur Klasse des Keri nnd Chetib 
(d. h. das anders gelesen wird, als es geschrieben ist) 

gehort.

1 s. 13,19. הארץ בכל ימצא לא וחרש כת׳ אמך  
1 S. 30,24. הזה לדבר לכם ישמע ומי כת׳ הורד  
Jer. 33,8. עונם מכל וטהרתים כת׳ לבול
Ez. 45,6. אלף ועשרים וחמשה כת׳ יהיה . 

P8.17,14. ה׳ ידך ממתים כת׳ וצסינף
Job 42,16. דאת אחרי איוב ויחי כת׳ ניךא

Dan. 11,39. מעזים למבצרי ועשה כת׳ הכיר

.165

וסי׳ וקרין תיבות׳ בריש ה הסר מלין י״ג
13 Worter werden mit He am Anfang gelesen, obgleich 20

.163 

והלוף

וסי׳ קרין ולא ת׳ כתבן ז׳
In 7 Wortern steht, umgekehrt vom Vorigen, ein Taw, das 
aber nicht (oder als ein anderer Buchstabe) gelesen 

wird.

המקומת באחת אליו ובאנו באחת 2  s. 17,12.
יום דרך במדבר הלך והוא אחת 1  Reg• 12,4. 
המלך בת יהושבע ותקה ה?זמותתים 2  Reg. 11,2. 

דמל׳
בראשית ההיא בשנה ויהי .

רפס׳ תני׳
ירמיהו אל הי׳ אשר הדבר .

רפסו׳ קדמ׳
אדני אמר כה אדם בן ואתה  

תגירו אל בגת

26

30

בשנת 1•

.Jer. 32,1 בשנת

אןבעת  ez. 7,2. 
.Micha 1,10 התפלשתי

35

dasselbe in der Schrift fehlt.

1 S. 14, 32. כןכת׳ י שלל אל העם ויעש שלל
2 S. 23, 9. דשמ׳ דדי♦ בן אלעזר ואחריו גברים

1 Reg. 4, 8. נצבים עשר שנים ולשלמה אחד
T  V

1 Reg. 7, 20. העמודים שני על וכותרות שבכה
1 Reg. 15, 18. הכסף. כל את אסא ויקח מלר

דמלכי׳
2 Reg. 11,12. תג׳ .המאיות שרי את ויקח מלר

דכ.׳
2 Reg. 15, 25. רמליהו. בן פקח עליו ויקשר מלר

דמל׳
Jer. 10, 13. קרמ׳ .מים המון תתו לקול אח

דם׳
Jer. 17, 19. ועמדת הלך אלי ה׳ אמר כה עם
Jer. 40, 3. דבר כאשר ה׳ ויעש ויבא דבר

Jer. 52, 32. רירמי׳ טבותי אתו וידבר מלכים
Ez. 18, 20. תמות היא ההטאת הנפש רשע

T T

Thr. 1, 18. פיהו כי ה׳ הוא צדיק עמים
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.166

וחלוף

וסי׳ קריז ולא תיבות׳ בריש ה' בתבן ז'

7 Worter liaben, umgekehrt vom Vorigen, ein He am An- 
fang, das aber nicht gelesen wird.

הנה ויאמר דוד ויען החנית 1 S. 26, 22.
אחאב. בשם ספרים ותכתב הספרים 1 Reg. 21, 8.

דם׳ תנ׳
10 קדמ׳רפ׳ מעבדיו. אחר ויען ההמון 2 Reg. 7, 13.

בגי. אדום את הכה הוא המלח 2 Reg. 14, 7.
דמלכ׳

האנשים את מלך עבד ויקח הסחבות Jer. 38, 11.
תנ׳דפ׳ הכל. חזות לכם ותהי הספר Jes. 29, 11.

15 תקלל אל מלך במדעך גם ' ־ T ;הכנפים Koh. 10, 20.

167.

ל וקרין על וסי׳ א כתבן ג׳
203 Mai kommt das Wort (mit ע) vor, das aber wie אל

(niit 'א) gelesen wird.

ויהי בשדה דור ויסתר על 1 S. 20, 24.

אבותיכם. ועונת עונתיכם על Jes. 65, 7.

דפס׳ בת׳
25 קדמ׳ באזני. אמר ולאלה על Ez. 9, 5.

אל בתרא רפם׳.

168.

30 ח וסי׳ עזרא תקן מלין י״

18 Worter (oder Satze) hat Esra umgeformt.
1i
1 צ״ל הי׳ .ה׳ לפני עמד עודנו T ; ־ :ואברהם  T

Gen. 18» 22.

Num. 11,16. אלא הצ״ל ברעתך . ברעתי אראה ואל  

הכתובי שכנה
Num. 12,12. . הצ״ל אמנו . אמו מרחם בצאתו אשר  
Num. 12,12. שהרר הצ״ל בשרנו ♦ בשרו חצי ויאכל

T T •״ • :  ־ —

כבשרו אחיו של אחיו(בשר?)  
הוא בשרנו אחינו כי שנאם׳ .

1 S. 3,13. מוגה מקללים כי לי . בניו ״להם״) לו(
T T  V T • : • ; - י

תבעטו למה אומר הוא וכן הצ״ל  
.בזבחי

2 S. 16,12. אלא הצ״ל בעינו .בעוני ה' יךאה אולי  
.שכנה

1 Reg. 12,16. וילך דור ביתך ךאה עתה .ישראל לא־הל.יף
דרחבעם לאהליו ישראל  .

T T : *״ T  : *

, רמלכים
2 chr. 10,16. . ־צ״ל הי׳ לאלהיו . דר״ה וחברו

jer. 2,11. . הצ״ל כבודי יועיל. בלא כבודו המיר ועמי  
Ez. 8,17. . אפם אל הזמרה את שלחים והנם

T ־  V T : ־  V ♦ ; T  * ;

. שכנה אלא הצ״ל אפו
H0S. 4,7. אלא הצ״ל כבודי . אמיר בקלון כבודם  

.שכנה
Hab. 1,11. . נמות לא קדשי אלהי ה׳ מקדם אתה הלוא

שכנה אלא הצ״ל תמות לא . 
zach. 2,12. הצ״ל עיני .עינו בבבת נגע בכם הנגע כי

שכנה אלא .
Mai. 1,13. תו. מתלאה הנה ואמךתם אתי והפחתםאו  

שכנה אלא הצ״ל .
Ps. 106,20. כבודי . שור בתבנית כבודם את דמירו  

שכנה אלא הצ״ל .
Job 7,20. . א5למע עלי ואהיה לך למפגע שמתני למה

X — : ־  T V : V T ״ T  T ; * : * “  : T  T

. שכנה אלא הצ״ל עליך
Job 32,3. אלא הצ״ל הדין את . איוב את וירשיעו  

.שכנה
Thr. 3,19. . שכנה אלא הצ״ל עליך .נפשי עלי ותשיח

 שהרי אברהם לפני עמד וה׳עודנו
 (מוגה אברם אל ה׳ וירא כתיב
 מז ותבע ה׳״) ״אליו אחר בכ״י

 שיגמל עד לו שיתעכב השכינה
 כנה זה ומפני למלאכים חסר

הכתוב.

35

15.
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ארבעים 11 169.
יו י

׳ ה וכתבי׳ כלישנא ד נ ל ג ש ה וקרי' י נ ב ב ש ף וסי׳ י ר ־ באף°’
 Worter vom Stamme die gelesen werden, als •waren ר־אוי ; 4

.  ̂ sie vom Stamme 5שרר הוציא ; 1
הוציא י  i אחר ואיש תארש אשה ־שגלנה ; Deut. 28,30.

נתתה ! וראי שפים על עיניך שאי שגלת  Jer. 3,2. 
נתחה 1 לעיניהם ירטשו ועלליהם תשגלנה  Jes. 13,16. 

אל הגוים כל את ואספתי תשגלנה I חיים  zaci!. 14,2.
_________חיים 10! 

עשה ׳  '
T T

עשה
T T

אמרו
: T

אמרו ,
נתנו \15:ותכבר ומן . מצרים בשהין ה׳ יככה  Deut. 28,27. 

י את תכברו ולמה ער (i 1 נתנו  s. 5,6.) ה׳ יר
באשר ! י כתי' עפלים רכו׳ )1 8• 6, 6(. לבבכם  

באשר ! ̂ קרי טחורים

I jEin Mai wird ובעפלים gelesen, als stande יובטחרים 
 Verwechslung im Lesen findet ferner bei diesem Worte מני 20

statt, an der Stelle von 1 S. 5, 6. bis 1 S. 6, 6.

170.

וסי׳ ובטחורים וקרי ובעפלים כתי׳ חד

171.

ד ״ קרי׳ו וכל ר נסיב לא פסוק ראש ב׳ ב׳ מן זוגין י  
I וסי׳ ר נסבי׳

!14 Worter* kommen 2 Mai am Anfang des Verses ohne 
Waw (praefix.) vor, sonst aber immer mit Waw.

25

 יסיף ולא יכנו
 בדור אקוט שנה

 נלחמו מלכים
 הפקרה ימי
 צדקתינו את ה׳

 יש ועינים עור עם
 רגנם מעת בלבי שמחה
 להתנוסס נם ליראיך

 לו נתתה ממך שאל
 עמדי עשית וחסד

 למועדים ירח
 זמם אשר ה׳

 יחד נינם בלבם
 מגוי ונכחידם לכו
 עבריך נבלת את

 לי פח רשעים
 אמות תמותי

 שלטון מלך דבר
 שרשם אפרים

מתנדב כל די טעם שים

.172

וחלוף

Dent. 25, 3. 
P8. 96, 10. 
Jiid. 5, 19. 
Hos. 9, 7. 

Jer. 61, 10. 
.Jes. 43, 8. 

Ps. 4, 8. 
P8. 60, 6. 
Ps. 21, 5. 

Job 10, 12. 
Pa. 104, 19. 
Thr. 2, 17. 
Ps. 74, 8. 
Ps. 83, 5. 
Ps. 79, 2. 

Ps. 119, no. 
Ruth 1, 17. 

Koh. 8, 4. 
Jud. 5, 14. 
Esra 7, 13.

ר ״  תיבות׳ בריש ר נסבי׳ פסו׳ ראש ב׳ ב׳ מן זוגין י
וסי׳ ד נסבי׳ לא קרי׳ וכל

14 Worter kommen, amgekehrt vom Vorigen, 2 Mai am 
Anfang des Verses mit Waw (praefix.) vor, sonst aber

Gen. 6, 19. בשר מכל חחי
30:

̂  T,ומכל f כנען בארץ ישב אגרם
T : ־

Gen. 13, 12.
1 Cbr. 28, 5. ד״ה רבים. כי בני 'ומכל ! T * ' ן

דד״ה . אברהם הוא אברם
T  : ~

1 Chr. 1, 27.
Gen. 9, 5. לנפשתיכם דמכם את W הארץ אדני האיש דבר Gen. 42, 30.

Jos. 22, 19. טמאה אם W : יהודה שארית עליכם ה׳ דבר Jer. 42, 19.
Ex. 1, 12. ירבה כן אתו יענו שר1וכ> '36| לבני ונשיא זבולן מטה Num. 2, 7.

Ez. 37, 18. עמך בני אליך יאמרו ד ; ^ כ ו ; מציון ה׳ ישלח עוך מטה Ps. no, 2.
Ex. 10, 2. בנך באזני תספר ולמעז ; הרביעי רביום .ונסכיהם מנחתם Num. 29, 24.

Dent. 11, 9. האדמה על ימים תאריכו ו^מען’ : השמיני דביום . ונסכיהם מנחתם Nnm. 29, 37.
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Gea. 14, 5.
2 Reg. 18,13.

Kum. 8, 7.
2 S. 16, 7. 
Deut. 4, 37. 
Ez. 1, 23.
Jer. 46, 10. 
Est. 1, 18.
1 Reg. 7, 34. 
Dan. 7, 3. 
Koh. 4, 3. 
Koh. 8, 13. 
Dan. 2, 6. 
Dan. 3, 18. 
Dan. 2, 30. 
Dan. 5, 16. 
Dan. 5, 15. 
Esra 5, 17. 
Dan. 5, 22. 
Esra 7, 25.

ובארבע
ובארבע

ן1וכ
וכד.

ותחת
ותחת

ם1ןר.י
והיום

ואךבע
וארבע

וטוב
ןטוב

והן
והז

̂גה ̂ו
T

ואנה
T

וכעז
וכעז

ואגתה
ואנת

 כררלעסר בא שנה עשרה
 חזקיהו למלך שנה עשרה

דמל׳
 לטהרם להם תעשר.

 בקללו שמעי אמר
 אבתיך את אהב כי

 ישרות כנפיהם הרקיע
 צבאות ה׳ לאדני ההוא

 שרות תאמרנה הדה
 פנות ארבע אל כתפות

 פלקז רברבן היון
 עדן אשר את משניהם

 יאריך ולא לרשע יהי׳ לא
 תהחון ופשרה חלמא

 מלכא לך להוא יריע לא
 בי איתי די בחכמה לא

 תוכל די עליך שמעית
 קדמי העלו

 טב מלכא על הן
 בלשאצר ברה

אלהך כחכמת עזרא

10

.173

״ב  וכל תיבה בריש ר נסב׳ פסוק ראש ג׳ ג׳ מן זוגין י
וסי׳ ר נסבין לא קריא

12 Worter, die 3 Mai am Anfang des Verses mit Waw 
(praefix.) vorkommen, sonst aberimmer ohne Waw.

 מגן אשר עליון אל
 את וברוכה טעמך

 וימלא לעולם כבודו שם
 מטעמים לי

 מזה מקצה אחד כרוב
 בד מכנסי להם
רכות לאה

 םף1ןי
 יוסף’

ויוסף
t t '

 ־שש
 ישש

 ולאה
 וראה
 וראה
ולמה

T T :

ולמה
T T :

ולמה
T T :

 ור.נביא ^
ור.נביא !

• T  -  : I

וד.נביא 115
• T -  : ]

ואיך
 ואיך
 ואיך
 ואיה
 ' וא.יו

 ואיה
 ולברי
 ולבלי
 ולבלי
 ולבים
 ורבים
ורבים

20

25

G«mi. 14, 20. 
1 S. 25, 33. 
P8. 72, 19. 
Gen. 27, 4. 
Ex. 26, 19. 
Ex. 28, 42. 
Gen. 29, 17. 
Gen. 48, 10. 
Job 11, 20.

וברוך
וברוך
וברוך
ועשה
ועשה
נעשה
עיני ן

עיני !
ועיני

30

 מצרימה הורד
 על השליט הוא

 שנה שלשים בן
 ארצך את תזרע שנים
 חגורים איש מארת

 ד״ה לכסא. מעלות
 בתבניתם ועשה
 שלום לבניך בנים

 בי עצב דרך אם
 אתנו מביא ה׳

 ה׳ קהל את הבאתם
 ממצרים העליתנו

 חלם או ההוא
 יאמר אשר והעם והכהן

דבר ודבר יפתה כי

Gen. 39, 1. 
Gen. 42, 6. 

Gen. 41, 46. 
Ex. 23, 10. 

Jud. 18, 16. 
2 Chr. 9, 18. 

Ex. 25, 40. 
Ps. 128, 5. 

Ps. 139, 24. 
Nnm. 14, 8. 
Num. 20, 4. 
Nnm. 20, 5. 
Dent. 13, 6. 
Jer. 23, 34. 

Ez. 14, 9.

שיבאתפניפחתאחדידמלכ׳  2Reg. 18,24.ת
 דישעי׳ * וחברו

 ותשובתיכם הבל תנחמוני
 לך עשית אשר אלהיך

 כת׳ כן י נבאו אשר נביאיכם
 ותקותי תקותי אפו

 סבבוני שנאה
 רד״ה המלך. דויד

 הראשנים רחבעם
 עפר אדמת מישני

 והלוים מהכהנים
לה׳ מגהה מביאים

Jes. 36, 9. 
Job 21, 34. 
Jer. 2, 28. 

Jer. 37, 19. 
Job 17, 16. 
Ps. 109, 3.

1 Chr. 29,29.
2 Chr. 12,16. 

Dan. 12, 2. 
Esra 3, 12.

2 Ohr. 82, 28.

 מזקן כבדו ישראל
תכלינה רשעים

35

.174

וחלוף?

״ו וסי׳ נסבין,ר קרי׳ וכל ה משמשין פסוק ראש מלין ט

15 Worter, die, •uî gekehrt vom Vnrigen, am Anfang des 
Verses mit He (d..h. ohne Waw praefix.) •anfangen, sonst: 

abfir immer mit Waw vorher.

הם שלמים האלה האנשים
T ־•:T *

רע־ מכל אתי הגואל המלאך
יאכלנה אתה המחטא הכהן

*15

Gen. 84, 21. 

Ghsn. 48, 16. 
Lev. 6, 19.
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.Num. 7,19 הקרב

 .Num. 19, 11 הנגע
הארץ 2“י  

.Deut. 28, 54 האיש
• T

.s. 20,41 הנער 1
.s. 16,8 השיב 2

 .Reg. 6,12 ! הבית
־• E.7,27 המלך
 הנפש 20.
 .zeph. 3,15 הסיר

.Thr. 2, 5 היה
T  T

הביא 3,13.

 אחת• כסף קערת קרבנו את
דנתנאל

 נפש לכל במת
 ישר׳ בני לפני ה׳ הכה אשר
 מאד והענג בך הרך
קם ודור בא

 בית דמי כל את ה׳ עליך
שאול

 בנה אתה אשר הזה
 שממה ילבש ונשיא יתאבל

 תמות היא החטאת
 איבך פנה משפטיך. ה׳

 כאויב אדני
בני בכליתי

10

נשאו
: T

גבול

אנה
T

שבתי
יואב

יאיר

דניאל(ג

P8.98,3. נהרות נשאו ה׳ נהרות
P8.104,9. יעבורון בל שמת

Prov. 13,17. ברע יפל רשע
Dan. 4,1. בביתי הוית שלה נבוכדנצר  

Koh. 9,11. השמש תחת וראה
1 chr. 27,24. למנות החל צרויה בן

ממסורתא ולבד

Deut. 3,14. חבל כל את לקח מנשה בן  
ארנב

Neh. 10,7. גנתון

15176.

175.

ב ״ וסי׳ ר נסבין (לא) וחד חד מן פסו׳ (ראשל) כ

22 Worter, die nur ein Mai am Anfang des Verses obne 
Waw (praefix.) vorkommen.

 בדע את מלחמה
 הכהן אהדן בן אלעזר בן
 לפניך העמד נון בן

 אשד וגדך נשיכם
 הנדתי נגב פשטנו
 הנאהבים ויהונתן

דמ׳ שלמה♦ אל ה׳ נראה
דמל׳ אחריהם• נתרו אשר

וסי׳ דכו׳ ולי׳ תיבות׳ במצע ה׳ חסר מלין 1 ’

6 Worter, die ein Mai ohne He mitten im Worte (sonst̂  
aber immer mit He) vorkommen. j

ו1עע  Gen. 14, 2.
T

.N«m. 26, 11 פינחס
T : •

 .Dent. 1, 38 יהושע
טפכם  Dent. 29,10. 
.s. 80,14 אנחנו 1
.S. 1, 23 שאול 2

T

.iReg. 3,6 בגבעון
 .Reg. 9,21 בניהם 1
 .Jer. 9,6 שבתך

.Jer. 11,10 שבו
T

 .Ez. 48, 34 פאת
.Jes. 10, 21 שאר

T :

 .Joel 1,4 יתר
 .Am. 4,10 שלחתי
 .Mai. 3,14 אמרתם

י®® •®P צוה

2 8. 19, 19. לעביד העברה ועברה לעביר ,20
Jes. 24, 11. הים על נטה ירו לשמד
Jes. 29, 15. מה׳ המעמיקים הוי לסתר

Am. 8, 4. אביון השאפים זאת שמעו ולשבית
Micha 1, 6. לעי שמרון ואת) ושמתי ^גי1

P8. 26, 7. ולספר תודה בקול לשמע 25

30
 במרמה מרמה בתוך

 אבותם עונת על
 מאות חמש ימה

 יעקב שאר ישוב
 הארבה אכל הגזם
 מצרים בדרך דבר בכם
 אלהים עבד שוא

אלהים עוזה עזך אלהיך

35

177.

וסי׳ וסשרה וקרין ופקרא כתבין ב׳

2 Mai steht ופשרא ("'*'*• Alef am Ende), das wie ופשרה 
(mit He suffix. 3 per. s. m.) gelesen wird.

Dan. 2,6. . תהחון ופשרא חלמא והן ופשרא  
דפ׳ קדמ׳

Dan. 4,16. שמה די דניאל אדין ופשרא  
_________ דפ׳ קדמ׳ בלטשאצר•

1) Zusatx Ton nnderer Hand.
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.178
, וסימניהו? זעירין כתבין נו״נין ג' .

In 3 Wortern steht ein Nan fin., das kleiner ist, als die 
iibrigen Buchstaben im Worte.

 .Jer. 89,13 ונבושזבן
.Jes. 44, 14 ארן

.Prov. 16,28 רנךגן

 נבוזראדז וישלח
 תרזה ויקח ארזים לו לכרת

ואלון
מרון ישלח תהפכות איש

179.
וסימניהון הפוכה  L סימן כהדין בהון אית פסוקים ט׳

Bei 9 Versen ist ein Zcichen wie ein umgekehrtes Nun 
angebracht.

יומם עליהם ה׳ וענן  Num.10,34.ן 
הארן בנסע ויהי  Num. 10,35.) 

יאמר ובנחה  Num.10,36,ן 
כמתאננים העם ויהי  Num. 11,1.י 

באניות הים יורדי  ps. 107,23. 
ה׳ מעשי ראו המה  p8• !07,24. 

סערה רוח ויעמר ויאמר  ps• !07,26. 
תהומות יררו שמים יעלו  ps. 107,26. 
כשכור וינועו יחנו  ps• 107,27. 

דבתרי׳ י בצר ה׳ אל ויצעקו  ps. !07, 28. 
נדיבים על בוז שפך  ps. 107,40.ן 

מעוני אביון גב ויש  ps• !07,41.)

10

15

20

.180
וסי׳ א׳ כתי׳ דכו׳ וכל תיבות׳ בסוף ה׳ כתבין מלין י״ג

13 Worter haben ein He am Ende, die soast immer mit 
Alef schliessen.

Ex. 3, 18.נקרה

̂|ק  .Dent. 3, 11 ךן
̂  לכסה R̂eg. 10,19. 
.Reg. 10,19 לכסה 1

 אלהי ה׳ אליו ואמרתם
העבריים

 הבשן מלך עוג רק כי
 מעלות שש

עגול וראש

25

30

2 Reg. 7, 12. המלך ויקם •• T •״ :להחבה
Jer. 2, 24. מדבר למד פרה

Jer. 49, 10. השפתי אני כי ונחבה
5 V נ T

Jer. 52, 33. בגדי את T * גושנה

Ez. 14, 4. ואמרת אותם דבר לכן בה
T

Ps. 81, 4. בחדש תקעו בכסה
Job 26, 9. פני מאחז כסה

Dan. 2, 11. דפ׳ קדמ׳ ♦ מלכה די ומלתא מלכה
T ; -

Dan. 10, 14.  אשר את להבינך ובאתי

ממפורתא ולבד

וקרה

Num. 23, 3. לבלק בלעם ויאמר יקרר׳
Dan. 2, 5. מלכא ענה מלתה

1 Chr. 4, 17. ד״ה .ובן עזרה
Dan. 2, 44. אנון מלכיא די וביומיהון ומלכותה

T : ־

Dan. 5, 5. נפקו שעתא בה שעתא
T  —: “

Jer. 3, 22. בנים שובו ארפה
T : V

Jer. 8, 15. ר״ס «לשלום קוה מרפה
Ez. 4, 7. ירושלם מצור ואל חעזופה

T

Esra 4, 16. f מהודעין אנחנה
T ;--:

Esra 4, 16. למלכא> אנחנה T “־ ;ושוריה

Esra 4, 16. בפסוקא ג׳ 1 קריתא הן די דנה
T  ;

181. ,
11
11

וםי׳ וקרי׳ תיבות׳ במצע׳ ד חסרים מלין ב

2 Worter werden mit Daleth in der Mitte gelesen, das in 
der Schrift felilt.

1 Reg. 9, 18. תמר ואת בעלת ואת ת^מר
דמלכי׳

Dan. 2, 9. תהודענני לא חלמא הן די הז_מגתון

36



118

.182

וסימן בתורה ה׳ וחומר קל

Der Schluss vom Leichtern auf das Schwerere und umge- 
kehrt ( וחומר קל ) iso״״™* Pentateuch 6 Mai vor.

שבעים ולמך ק״ו .קין יקם שבעתים כי  <Jen.4,«3. 
ושבעה

אמתחתיגו בסי מצאנו ̂<שר כסף הן.  cien. 44,8.
נגנב ואיך ק״ו י השיבנו  

ואיך ק׳׳ו .אלי שמעו לא ישראל בני הן  ex. 6,12.
פרעה ישמעני

ק״ו .תכלם הלא בפניה ירק ירק ואביה  Num. 12,14. 
אביה לבית יצרתיה אני

הייתם ממרים היום עמכם חי בעודני הן • ^eut. 31,27. 
מותי אחרי כי ואף ק״ו

10

15!
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וסי׳ ובכתובי׳ בנביאים ה׳ וחומר קל
Der Schluss vom Leichtern auf Schwerere kommt in 

den Buchern der Propheten und Hagiogr. 5 Mai vor.

ק״ו . יראים ביהודה פה אנחנו הנה 1  s. 23,3. 
מערכות אל קעלה נלך כי ואף  

פלשתים
ואיך ק״ו * וילאוך רצתה רגלים את כי  Jer. 12,5. 

הסוסים את תתחרה
ואיך ק״ו * בוטח אתה שלום ובארץ  Jer. 12,5.

בפס׳ ב׳ • היררן בגאון תעשה
רשע כי אף ק״ו ♦ ישלם בארץ צדיק הן  p>:ov. 11,31.

וחוטא
חמש ואבד היהודים הרגו הבירה בשושן  Est. 9,12. 

מדינות בשאר ק״ו • איש מאות  
עשו מה המלך  ________

184.

ב ״ וסימניחון כפול ווי״ן תריז כתבין מלין י
12 Worter haben ein doppeltes Waw (2 Waw hinterein- 

ander in der Mitte).

1 S. 25, 18. ותקח אביגיל ותמהר עשוות
2 Reg. 7, 9. רעהו אל איש ויאמרו עוון

2 Reg. 23, 4. חלקיהו את המלך ויצו העשוום
• T

Jer. 25, 27. ה׳ אמר כה אליהם ואמרת וקוו
Jes. 3, 16. גבהו כי יען ה׳ ויאמר נטוות
P8. 61, 7. חוללתי כעוץ הן בעוו־ז

Prov. 6, 22. לי׳וחס׳ הרשע• את ילכדנו יר0נ1עו
Est. 4, 8. הדת כתב פתשגן ואת ולהוות

Neh. 9, 14. הודעת קדשך שבת. ואת ת ^וו ו
1 Chr. 21, 8. האלהים• אל דויד ויאמר עווז

דד״ה

185.

וסימנ׳ מלין תרין ב׳ ב׳ מן זוגין ט׳

9 Worterpaare (deren 2tes Wort der Name Gottes ist)’ 
kommen in dieser Verbindung 2 Mai vor.

25

 .ex. 37,8 קצוותו
.ex. 39,4 קצוותו

 תני׳ דמ׳ מקצה• אחר כרוב
רמש׳תני׳ לו• עשו כתפת

ר׳' וברכך
 ה׳ וברכך ;20

ה׳ ונתנה
T T ;

ה׳ ונתנה
T  T  :

 ה׳ ונתנף
 ה׳ ונתנף
ה׳ ועשה

T T  :

ה׳ ועשה
T  T :

 ה' ויתן
 אדני ויתן
 ה׳ ומן
 ה׳ ומן

 ה׳ ואני
 ה' ואני

 ה׳ ויראת
 ה׳ ויךאת

 ה׳ ועל
ה׳ ועל

30

35

Dent. 15, 18. 
Deut. 30, 16. 
Deut. 20, 13.

Jos. 8, 7. 
Deut. 28, 1. 

Deut. 28, 13.

בעינך יקשה לא  
היום מצוך אנכי אשר  

והכית בידך אלהיך  
מהאורב תקומו ואתם  
תשמע שמוע אם והיה  

לזנב ולא לראש  
Deut. 31, 4. לסיחוץ עשה כאשר להם  

jes. 25,6. בהר העמים לכל צבאות  
1 S. 28,19. עמך ישראל את גם

1 Reg. 22,6. דמלכי׳ ישראל• מלך ויקבץ  
Jer. 17,6. ר ה׳ אמר כה מ הגבך א  

1 chr. 13,2. קהל לכל דויד ויאמר  
Ez. 34,24. לאלהים להם אהיה
Joel 2,27. ישראל בקרב כי וידעתם  
Jes. 11,2. ה׳ רוח עליו ונחה

prov. 1,29. דעת שגאו כי תחת
Micha 3,11. ישפטו בשחר ראשיה
Prov. 19,8. דרכו תסלף אדם אולת
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א ״ א חד וחד חר מן זוגין י וסי׳ ר נסיב וחד ו' נסיב ל
11 Worterpato© (d^ren Stee Wort der £fame Qottes ist) 
kommen in Jieser Verbindung 2 M ai vor, doch 8 0 , das8 
e in  M ai das erste Wort ohne Waw und e in  M ai mit 

Waw auTangt.

משנתו יעקב וייקץ ה׳ יש Gen. 28, 17.

גדעון אליו ויאמר ה׳ רש Jud. 6, 13.

מודיעם הנני לכן ה׳ שמי Jer. 16, 21.

אברהם אל וארא ה׳ ושמי Ex. 6, 3.

המשכן על ה׳ ענן כי די׳ ענן Ex. 40, 38.

בנסעם יומם עליהם די׳ וענן Num. 10, 34.

שבותך את אלד״יך ה׳ ושב רי׳ ך.םיצף Deut. 30, 3.

האדן מקצה העמים בכל ה׳ והפיצך Dent. 28, 64.

האדם כל כמות אם ה׳ לא Num. 16, 29.

אגור אויב כעם לולי ה׳ ולא Deut. 32, 27.

שפטים להם ה׳ הקים וכי רי׳ הקים Jud. 2, 18.

ישראל על מלך לו ה׳ והקים 1 Reg. 14,14.

תתחמקין מתי עד ה׳ ברא
T T

Jer. 81, 22.

ציון הר מכון כל על ה׳ וברא
T T

Jes. 4, 5.

ובושה הלבנה וחפרה ה' מלך Jes. 24, 23.

לשארית הצלער• את ושמתי ה ומלך Micha 4, 7.

עז לבשי עורי עורי ה׳ זרוע Jes. 61, 9.

לשמועתנו האמין מי ה׳ וזרוע Jes. 53, 1.

עשה משפט ה׳ נודע P8. 9, 17.

מצרים וירעו למצרים ה׳ ונודע Jes. 19, 21.

ה׳ הושיע כי ידעתי עתה ה׳ הושיע P8. 20, 7.

יהודה אהלי את ה׳ והושע Zach. 12, 7.
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 וכל לי״י סמיכין ואינוץ תי־בות׳ בריש 1 דנסבין מלין מ׳

וסימניהון דסמיך לית חד
40 Worter, die mit Waw (praefix.) anfangen, kommen e in  
M ai in Verbhidung mit dem darauf folgenden Ifamen 

Gottes (ר,׳) vor.

מזורים את לננף ה׳ ועבר *2,28,
©ניט אל טנים משה אל ה׳ ודבר  e*. 33,11.

10

15

20

25

30

35

Num. 11,83. בין עודט־ הבשר ה׳ ואף ־ 
Num. i 4 אל אתנו מביא ה* ולמה .3,
Dent. 9,23. מקדש אתכם ה׳ ובשלח
Dent. 3,26. למענכס בי ה׳ ויתעבר
Dent. 4,27. בעמים אתכם ה׳ ןהפיץ
Dent. 7,16. חלי כל ממך ה׳ ןחסיר

Dent. II, 23. האלה הגוים כל את ה׳ ןהודיש
Dent. 30,3. ורחמך שבותך את אלחיך ה׳ ושב  
1S. 18,12. פלשתים ירדו עתר• ואמר ה׳ ופני  
1 S. 20,16. ̂צ דוד בית עם יהונתן ויכרת ה׳ ובך!  
2 S. 24,3. דשם׳ י המלך אל יואב ויאמר ה׳ ויוסף

1 Reg. 14,15. ינוד כאשר ישראל את ה׳ והכה
2 Reg. 8,10. לך אלישע אליו ויאמר ה׳ וך>ךאני

לו אמר
jer. 8,8. חכמים תאמרו איכה ה׳ ותורת  

jer. 23,36. עוד תזכרו לא ה׳ ומשא
T ־

Jer. 25,4. עברין כל את אליכם ה׳ ושלח
־  T  :

הנביאים
Jer. 26,13. רר־כיכם היטיבו ועתה ה׳ וינחם

.. T  • ;

B .־ 9,9. ישראל בית עון אלי ויאמר ה׳ ןאין  
jes. 1,28. וחטאים פשעים ושבר ה׳ ועזבי  
je8. '60,6. תכסך גמלים שפעת ה׳ ותהלות  

Micha 6,8. .טוב מה ארם לך הגיר ה׳ ומד  
Nab. 1,2. דם׳ קרמ׳ * ה׳ ונקם קנוא אל ה׳ ונקם  

zach. 1,17. לאמור קרא עור ה׳ ונחם
«ach. 8,3. ציון אל שבתי ה׳ אמר כה ה׳ והר  

Zach. 14,3. ההם בגוים ונלחם ה׳ ו;צא
Zach. 14,5. יגיע כיי הרי גיא ונסתם ה׳ ובא  

ps. 80,9. אקרא ה׳ אליך אדני(ז) ואל
P8.34,11. ורעבו ישי נפיריים ה׳ ודרשי
P8.37,20. ̂ביי יאבדו רשעים כי ה' וא
P8.62,13. תשלם אתה כי חסד ה׳ ולך  
P8.102,1. יעטף כי לעני תפלד. ה׳ ףיפגי  

P8.108,17. עולם ועד מעולם ה׳ ןחסד
P8117,2. חםדו עלינו גבר כי ה׳ ואמת

p1׳ov. 16,6. עון יכפר ואמת בחסר ה׳ וביראת  
Prov. 19,21. איש בלב מחשבות רבות ה׳ ת8וע

״T• ־
Prov. 28,5. משפט יבינו לא רע אנשי ה׳ ומבקשי
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ה׳ והיכל זי»פנ8 3,6.
.21,29 .1 c^r ה׳ ומשכן

 השביעי לחדש אחד מיום
במדבר משה עשה אשר

.188

ן לי  ולית ה נפבין לא מלין ב׳ מן והד חד מן זוגין א
וסימניהון ווגא

Verzeichniss von Worterpaaren, die nur ein Mai so 
vorkommen, dass das zweite Wort ohne He (des Artikels) 
anfangt (sonst hat in dieser Verbindung das zweite Wort 

immer ein He).

הנער קול את אלהים וישמע אלהים מלאןד  oen. 21,17. 
בשרה באר והנה וירא גדלה והאבן  Gen. 29,2. 

אלהים חתת ויהי ויכעו אלהים חתת  Gen. 35,5. 
לחם השלחן על ונתת פנים לחם  ex. 25,30. 

אלהים מעשה והלחת אלרזים מעשה  ex. 32,16׳ 
י ר והארגמן התכלת ומן קזר־ר ק  ex. 39,1.
משה ויעש נחשת נחש  Num. 21,9. 

משה יבדיל או שמש מזרחה  Dent. 4,41.
.4,47 .! דמ״ת ♦ ארצו את ויירשו שמש מזרח ״®ע  

את יהושע ויכתב אלהים תורת  J08.24, 26.
דוד אל ויאמר אכיש ויען אלהים כמלאף־ 1  s. 29,9. 

דרכים על עמדו ה׳ אמר כה דרך איזה  Jer. 6,16. 
ישראל אדמת על הנבא לכן  
וטהרו המונה עיר שם וגם  

הארץ
כסאי השמים ה׳ אמר כה  
גבנונים הר בשן הר

10

גדם כלמת 36,6.
עיר שם  êz. 39,16.

בית איזה  Jes. 66,1. 
אלהים הר  p8• 68,16. 

עמים ירגזו מלך ה׳ כרובים ישב  p8. 99,1. 
ירים ורהב גדול הים זה גדול הים  p8. 104,25.

T T ־

יבראון רוחך תשלח אדמה פני  ps• !04,30. 
ה גדול כי ידעתי אני כי ^להים מכל  ps. 135,5. 

טוב ושכל חן ומצא ^ל־הים בעעי  Prov. 3, 4. 
בקר כוכבי יחד ברן אלהים בני  Job 38,7. 
דעור׳ . מצות חג ויעשו מצות חג  Esra 6,22. 

רר״ה י נחשת מזבח ויעש נחשת מזבח 2  chr. 4,1.

15

20
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וחלוף

וסי׳ זוגא ולית מלין ב׳ מן ה' דנפבין 1

7 Worterpaare, die, amgekehrt vom Vorigen, nur ein 
Mai so vorkommen, dass das zweite Wort mit He (des 
Artikels) anfkngt, (sonst hat’s in dieser Verbindung niemals 

ein He am Anfang).

Jud• 9• מנוח בקול האלהים וישמע
Ez. 3 1 ,9 דליותיו ברב עשיתיו יפה האלהים בגן .  

Ez. 39,27. העמים מן אותם בשובבי הרבים הגוים  
Joel 1,20. תערוג שדה בהמות גם המךבר נאות  
P 8 עקלקלותם והמטים האון פעלי .126,6.  

2 Chr. 2 4 ,1 6 . , ד״ך » דויד בעיר ויקברהו האלהים ועם  
2 Chr. 24,20. את לבשי• אלהים ורוח האל׳הים אמר  

זכריה

190.

ל בלש׳ רכות׳ לי׳ וחד חר כל מלין ר ופימ׳ א

25

30

35

6 Worter vom Stamme אל (Gott) kommen (in der gege-
benen Form) nur ein Mai vor.

Ex. 22, 19. יחרם לאלהים זבח לאל־הים
2 Reg. 5, 7. את ישראל מלך כקרא ויהי האליהים
Jer. 23, 23. ה׳ נאם אני מקרב האלהי

P8. 86, 8. ה׳ באלהים כמוך אין באלהים
Job 8, 3. משפט יעות ל ^

2 Chr. 22, 7. אחזיהו תבופת היתה ומאלד׳ים

191.

ח ״ ופי׳ ס׳ וקרין כתבי׳ מלין י

18 Worter kommen ein Mai mit Szin (^) vor, das wie 
Samech (□) gelesen wird (deren Stamm Samech hat).

כבדי בעבר והי׳ .^כתי
לקראת יעל ותצא ב׳^מיכה

Ex. 33, 22. 
Jad. 4, 18.
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הסבו אחרי ויהי וישתרו
: T

1 S. 5, 9.

האטומות והחלונים הספים שחיף Ez. 41, 16.
ציון בנות קרקר ה׳ ושפח Jes. 3, 17.

אתכם נא אודיעה ועתה משכתו
T • :

Jes. 5, 5.
דרכך את שך הנני לכן שך Hos. 2, 8.
ממני ולא המליכו הם השירו Hos. 8, 4.
בניהם את יגדלו אם בי בשורי Hos. 9, 12.
כעש יהרג לאויל כי Job 5, 2.
כעשי ישקל שקול לו בעשי Job 6, 2.

תלבישני ובשר עור תשככני Job 10, 11.
נגדי עדיך תחדש כעשף Job 10, 17.
עיני מכעש ותכה מכעש Job 17, 7.

עורו בשכות התמלא בשכות Job 40, 31.

שכו כגן ויחמם שכו Thr. 2, 6.

ואשוע אזעק כי גם שתם
T T

Thr. 3, 8.
כדרבנות חכמים דברי ובמשמרות Koh. 12, 11.

10!
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א מן מלין ל ״ ן י תי וסימניהון א
3 Worter haben je 11 Buchstaben.

הלכת בדרכיהן ולא תיהז1ב1וכתד  e  ־• 16,47.
עשיתי וכתועבותיהן

ה׳ אני כי וידעתם ם5תי1ןכעליל  ez. 20,44. 
בעשותי

המדינות שדי וכל והאחשדךפנים  Est. 9,3.

15

20

194.

ומי׳ הכדע להם שאין באודי׳ פסוקים ה'

5 Verse befinden sich im Pentateuch, in denen ein Wort 
sich befindet, bei dem nicht zu entschelden ist, zu welchem 

Satztheil es

Gen. 4,7. ו • שאת תיטיב אם הלוא ואם שאת א  
תטיב לא

Gen. 49,6. ו ‘ אדוד שוד עקדו וברצונם אדור א  
עו כי אפם

Ex. 17,9. אנכי מחר או ‘ מחר בעמלק הלחם וצא  
נצב

Ex. 25,34. או . משקדים גביעים ארבעה ובמנרה  
und 37,20. , ופרחיר כפתריה משקרים  

Deut. 31,16. ו . וקם אבתיך עם שכב הנך וקם א  
ודנה הדה העם

.195

ב ״ ה׳ דכו׳ לי׳ וחד חד רכל מלין כ  תיבות׳ בריש מ
ופי׳ מן קריא שאר וכל

22 Worter, diemitMem (praef.) und He, sowie aucli 2 Worter, 
diemitWaw, Mem und He ('ומה) anfaugen und so nur ein

.193

וסי׳ אנדרוגינוס מלין ג׳

3 Worter sind androgyne (d. h. sie haben Zeichen des 
mSnnlichen und weiblichen Geschlechts) von denen ein8 
im Pentateuch, e i n s in den Propheten und e i n s in den 

Hagiographen vorkommt.

לשתות בבואן ניחמנה
 בית דרך על בדרך הפרות וישרנה 18• 6,12.

ארבע ותעמדנה והנשברת נ^מדנה
אנ״ך ומשמשין תחתיה♦

25

30

35

.stohen ומן

Gen. 6, 20. הבהמה ומן למינהו מהעוף
Jos. 2, 23. וירדו האנשים שני וישבו מההר

T ״״  T

Jos. 3, 1. בבקר יהושע וישכם מהשטים
Jud. 1, 36. ממעלה האמרי וגבול מהסלע
1 S. 4, 12. מהמערכה בנימן איש וירץ מהמערכה

T T - : ------------

1 S. 30, 22. ובליעל רע איש כל ויען מהאנשים
T ‘״  T *

2 S. 3, 37. ישראל וכל העם כל וידעו מהמלך
2 S. 16, 1. מהראש מעט עבר ודוד מהראש

T •״

2 S. 17, 21. ויעלו לכתם אחרי ויהי מהבאר
2 S. 23, 13.  מהשלשים שלשים וירדו

רשמו׳
מהשלשים

1 Reg. 7, 7.  ישפט אשר הכסא ואולם

16 •

ררןע1מהפ
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2 Reg. 4, 22. ותאמר אישה אל ותקרא הנערים מן 1 תשתה מהנחל והיה מהנחל 1 Reg. 17, 4.
2 Reg. 16, 28. דמל׳ • דפקה הרע• ויעש חטאות מן עבדיהו אל אחאב ויאמר מהבהמה 1 Reg. 18, 5.
2 Reg. 18, 17. דמלב׳ • אשור מלך וישלח לכיש מן ירמיהו ויבא מהתפת Jer. 19, 14.

Jer. 44, 28. ישבון חרב ופליטי ארץ מז בהם פני את ונתתי מהאש Ez. 15, 7.
Ps. 30, 3. נפשי שאול מן העלית ה׳ שאול מן 5 דלתות אל אליהן ועשויה מהחוץ Ez. 41, 25.

Ps. 104, 7. ינוסון גערתך מן יצאו ולא הכהנים בבאם מהקדש Ez. 42, 14.
Ps. 104, 7. בפפוקא ב׳ • רעמך מז אשר מאילים יבשו כי מהגנות Jes. 1, 29.

Cant. 4, 15. חיים מים באר גנים מעין לבנח מן חמדתם
Dan. 6, 28. אתין ועבר ומצל משיזב ד מן: מהים מים ונשתו T ־ •״מהים

Jes. 19, 5.

1 Chr. 8, 9. אשתו חדש מן ויולד חדש מן 10 ! רעל • ישראל אלהי ה׳ ברוך מהעולם
T T - Ps. 41, 14.

1 Chr. 17, 7. לעברילרויר תאמר כה ועתה אהרי מן i תערו. כאיל
2 Chr. 2, 13. דן בנות מן אשה בן בנות מן ̂ ארזים עצי לי ושלח מהלבנון 2 Chr. 2, 7.

2 Chr. 8, 8. ר״ה • אחריהם נותרו אשר בניהם מן להתפלל שלמה וככלות מהשמים 2 Chr. 7, 1.

2 Chr. 13, 2. בירושלם מלך שנים שלוש גבעה מן 1

—
׳15

ת ותרין מ וסי׳ ו

197. ישראל מבית איש איש כי ומהגר Ez. 14, 7.

1 ’ ומנצחים הסבלים ועל ומהלוים 2 Chr. 34,13

ממסורתא ולבד
מהאורב •108.8,7.  
מהעדר 1 8.17,34.  

 .Reg. 20,41 מהנבאים 1
Reg. 4, 40 מהנזיד 2 .

* T ־

 .ez. 42,9 מהלווים
.ez. 42, 9 מהחצר

T ״״  V ••

.zeph. 1,10 מהגבעות
T : “ יי 

.chr. 5,22 מהאל׳הים 1

 מהאורב תקמו ואתם
 שאול אל דוד ויאמר
 האפר את ויסר וימהר
 לאכול לאנשים ויצקו

 האלה לשכות ןומתחתה
 בפסוקא ב׳ ♦ !המבוא

 ה׳ נאם ההוא ביום והי׳
דד״ה נפלו• רבים חללים כי

ומאז
T •י

אז ומז
 ומאיבי 25

 איבי ומן
 ומל!מי

 קמי ומן
 מקבצאל ; ן
 קבצאל מן ;30[

ה' ע מ ד מ
T : * • : I

ן' דמעה מ
ממוצא 1 יי י י !

T • :

מצא מן |
מקדמת 35116׳  Worter habm, nmgekehrt vom Vorigen, nur ein Mai

.vorher (sonst aiud sie mit Mem praefix. verbunden) מן!
I '
I משה וישב ממחרת ויהי הבקר מן  ex. 18,13. 

כל את משה חתן וירא ב;ר,ר מן  ex. 18,14.

.196

וחלוף

ופיט׳ דפמיך ולי׳ מן וחד חד מן י׳׳ו

וסי׳ מן והר מ' הר ב׳ ב׳ מן זוגין 1 ' !
0 Wiirter kommen 2 Mai 8 0 vor, class sie das eine Mul 20: 
mit Mem praefix. und da.s and ere Mai mit vorhergehendem i

.verbunden sind בזן

Ex. .5,23. לדבר פרעה אל באתי  
jer. 44,18. למלכת לקטר חדלנו
2 S. 22,4. רשמו׳ • ה׳ אקרא מהלל
P6.18,4. •דתהלים וחברו

2 S. 22,49. רשמו׳ • מאיבי ומוציאי
P8.18,49. דתלים • מאיבי מפלטי  

2 S. 23,20. דשכן׳ • יהוירע בן ובניהו
1 chr. 11,22. רר״ה . יהוירע בן בניה  

Jer. 31,16. קךלך מנעי ה׳ אמר כה
Ps. 116,8. ממות נפשי חלצת כי
P8.75,7. וממערב ממוצא לא כי

Dan. 9,25. דבר מצא מן ותשכל ותרע  
Esra 5,11. התיכונא פתנמא זכנמא
Dan. 6,11. רשים די ירע כדי ודניאל קדמת מן



198.

ופי׳ מפיק לי׳ חד וכל א' דמפקי׳ מלין '״ז

bei .denselben sonst nicht stattfiiidet.

ואלקנה אסיר קרח ובני ואביאסף  kx. c, 24. 
לחם תביאו ממושבתיכם דגש י תביאו  Lev. 23,17.

• T

לטפכם ערים לכם בנו לצנאכם  Num. 32,24.
1 Re17 ,11 .״. 
Jer. 25, 3.

אדר
אשכים

 .Jer. 32,21 ובאןרוע
 .Jer. 38,12 בלואי
 .Am. 4,10 באו־ש

 .Hag. 1,13 במלאכות
.נאוה 93,5

f  T T:־“

 .Job 91,22 ואדרעי
 .cant. 8,10 כמוצאת

u רבאות , 12. 
.Neb. 12,44 מנאות

־ר :

 .b̂r. 2, 13 ואישי 1
 .chr. 28,19 מלאכות 1

2 .chr. 17,11הערביאים 

 ואנשים הוא אדר ויברח
 שנה עשרה שלש מן

ליאשיהו
 ישראל את עמך את ותצא

 הכושי מלך עבד ויאמר
 דבר בכם שלחתי
'15' ה׳ מלאך חגי ויאמר

I I מאד נאמנו עדותיך
 : ! תפול משכמה כתפי

 כמגדלות ושדי חומה אני
 לבבו ירם ההמק ונשא

 20i אנשים ההוא ביום ויפקדו
 בכרו את הוליד

 ה׳ מיד בכתב הכל
מביאים פלשתים ומן

123

2 S. 22, 40. דשמו׳ • למלחמה חיל ותזרני ותזרני ג
2 Reg, 2, 22. הזה היום עד המים וירפו
2 Reg. 1C, 7. דמל׳ * מלאכים אחז וישלה פלסר
2 Reg. 19, 25. דמל׳ י למרחוק שמעת הלא לחשות

Ez. 28, 16. חמם תוכך מלו רכלתך ברב מלו
T

5
Ez. 39, 26. מעלם כל ואת כלמתם את ו ונש

T :

P8. 99, 6. בכהגיו ואהרן משה ק־ךאים
Ps. 139, 20. למזמה ימרוך אשר . ' נשו

T

Job 41, 17. משברים אלים יגורו משתו
Koh. 4, 14. למלך יצא הסורים מבית כי הפורים

• T
1 0

Eat. 5, 12. הביאה לא אף המן ויאמר ■ קרוא
Neh. 3, 13. חנון החזיק הגיא שער את רדשפות

1 Chr. 12, 38. המלחמה אגשי אלה כל שרית

.200

 א׳ מפיק לא ותני' א' מפיק קדמא ב׳ ב׳ מן זוגין ד
וסי׳

4 Worter kommen 2 Mai vor und zwar so, das.9 sie zumj 
ersten Mai mit horbareni und das zweite Mai niit nicht 

hlirbarem (oder olnic) Alef stehon.

.Job 33, 21 ראו

ממפורתא ולבר

מראי בשרו יכל

199.
I

וחלוף

ופי׳ לי׳ חד וכל א' מפקין לא מלין י׳׳ו
16 Worter kommen, umgekehrt vom Vorigen, ein Mai 
mit nicht hbrbarom (oder ohne) Alef vo»> bei denselbeu 

. soQ&t ulcht der Fall ist.

 לשלוזם לכי ויאמר עלי ויען שלתר ^
.14,33 .1 s ויג חטאיםTה לאמר לשאול ו הנ

 וקראהו ;

וקרהו |25
i משאל

* : T

;משל
T  T

תי: אר  הב
 הברתי :
 וירפאו |30

וירפו

Gen. 42,38. עמכם בגי ירד לא ויאמר  
Gen. 44,29. זה את גם ולקחתם
J0S. 21,30. דיהושע ♦ אשר וממטה

1 chr. 6,60. דד״ה • אשר וממטה
רשמו׳ העמוגיי צלק .8.23,37 2

1 Chr. 11,39. *דד״ה וחברו
Jer. 6,14. דס׳ קדמ׳ עמי* שבר את  
Jer. 8,11. דם׳ תגי׳ עמי* בת שבר את

'35

16
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.201 I

I וחלוף
1א׳ מפיק ותני׳ א׳ מפיק לא קדמא ב׳ ב׳ מז זוגיץ ד

I4ן Worter komraen 2 M ai vor, die, umgekehrt vom Vori- 
jgen, zum ersten Mai mit einem nicht horbaren (oder ohne) 
.Alef und das zweite Mai mit einem horbaren Alef stehen׳

.2 5 ,2 4 ם1ת  מ  

•27 ם  י מ ׳ ו א ת

.Gen. 46, 13 ף^ףק

 .chr. 7,1 רפואה 1
.8 . 2 2 , 4 0 י 2  נ ר ז ת ו  

.1 8 ,4 0 י  נ ד ז א ת ו  

ת 2 ר ש ה ל  R eg . 1 9 ,2 5 . 

ת ר א ש ה ל  J es . 3 7 ,2 6 .

 ללדת ימיה וימלאו
10! לדתה בעת ויהי
 I דבראש׳ תולע♦ יששכר ובני

I רד״ה • יששכר ולבני
1 דשמו׳ י למלחמה חיל
j דתלי׳ למלחמה♦ חיל

 151דמל׳ למרחוק♦ שמעת הלא
! רישעי׳ וחברו♦

Ex. 20,8. שמות דאל׳ ♦ השבת יום את זכור  
Deut. 6,12. דמ״ת השבת♦ יום את שמור

T

Ex. 23,18. רמש׳ חמץ♦ על תזבח לא תןבח  
Ex. 34,25. דכי ♦ חמץ על תשחט לא תשחט  

’ תשא

204.

וחלוף

וסי׳ ד ותני׳ יש' קדמא זונין ג׳

3 Worter kommen in 2 iUmlichen Satzverbindungen vor, 
die aber, umgekehrt vom Vorigen, das erste Mai Schin 

und das zweite Mai Sajin haben.

.202
וסי׳ בירמי׳ משנין זוגין ר'

4 Worter, die in den Shnlichen Stellen Jer. 6, 13—15 und 
Jer. 8, 10— 12 je e in  M a i vorkommen, sind in der Form 

verschieden.

ומנביא קדמא  Je«6 •־, is. 
מנביא תני׳  Jef• ®1 ̂י •

• T •

.6 ,1 4 וירפאו קדמא   
וירפו תני׳  ♦ler ״ 8י  n* 

הכלים קדמא  Jer. 6 ,15 . 

והכלם תני׳  Jer. 8,12.
: * T ״• ,

פקדתיס קדמא  Jer. 6 ,15 . 

פקדתם תני׳  Jer. 8,12.

203.
וסי׳ ש׳’ תני׳ 1 קדמא ווגין ל

3 Worter kommen in 2 Shnlichen Satzverbindungen vor, 
das erste Mai mit Sajin und das andere Mai mit Scbin.

המקום שם את ויקרא לוז  Gen. 28,19. 
רן העיר שם ויקראו ליש  J״J• !8,28•

2 Reg. U, 4. ♦ שלח השביעית ובשנה שלח
רמלכי׳

2 Chr. 23, 1. רד״ה השביעית♦ ובשנה התחזק
Ps. 42, 10. מל׳ לי׳ ♦ סלעי לאל אומרה שכחתני
Ps. 43, 2. מל׳ לי׳ מעוזי♦ אלהי אתה כי זנחתני

Ps. 59, 10. אשמרה אליך עזו ה1א־שמ
Ps. 59, 18. אזמרה אליך ^י אזמרה

205.

ב ״ וסי׳ ה' קרין לישן בחד מלין י

12 Worter von einem Stamme mit He (d. h. sonst kommtj 
diese Form mit Chet vor.) ;

Jes. 3,5. 30! באיש איש העם וננש ירהבו
Jes. 30,7. וררק הבל ומצרים ךר,ב
Jes. 61,9. ען לבשי עורי עורי רהב
P8.40,5. ה׳ שם אשר הנבר אשרי רהבים
Ps. 87,4. לירעי ובבל רהב אזכיר רהב

Ps. 89,11. 36 רהב כחלל רכאת אתה רהב
P8.90,10. בהם שנותינו ימי ורהבם
Ps. 138,3. לי׳וחם׳ ותענני♦ קראתי ביום תרהבני
prov. 6,3. איפוא זאת עשה ורהב



125

רהב 9,13.
“  T

.Jot 26,12 רהב
- ד■ 

.cant.6,5 הרהיבני

 אסו ישיב לא אלוה
 הים רגע בכחו
מנגדי עיניך הסבי

.206

וסי׳ תיבות׳ בסוף ן כתבין לישן בחד מלין ה'

5 Worter e in e s  Stamme8kommen(ausnahmswei8e) mitNun 
fin. vor; in den Hagiogr. kommen sie im mer  80 (mit Nun 
fin.) vor, aus8er 3 Mai, wo 8ie mit Mem fin. gelesen werden.

10

ן י תנ ל  Ex. 7,9.  

 .ex. 7,10 לתנין
 ׳, Jer. 51.34 כתנין
 .Jes. 27,1 התנין

.תנין 31,9

 פרעה אלכם ידבר כי
 דבתר׳ .ואהרן משה ויבא

 נבוכדראצר הממנו אכלנו
 ה׳ יפקד ההוא ביום
לי׳ זרוע. עז לבשי עורי עורי

וסי במ״ג דכו׳ כתובים וכל

 .ps. 44,20 תנים
 .Job 30, 29 לתנים

.Thr. 4,3 תנין

 תנים במקום דכיתנו כי
 לבנות ורע לתנים הייתי אח
קרי תנים .שד חלצו תנין גם

208.

וסים־ לי' חר וכל ’תיבות בסוף בחירק מלין ו׳
6 Worter, die ein langes Chirek (mit Jod) am Ende baben 

und so nur ein Mai vorkommen.

15

20

.207

ופי׳ מלאפום וחד פתח חד בענין ב׳ מן זוגין ד
4 Worter, die je in einem Abschnitte 2 Mai vorkommen 
und zwar ein Mai mit Pathach und ein Mai mit 

Cholam.

 וילכו חיל איש כל ויקומו ן
הלילה.ב׳בפםו׳.שמו׳ 'כל
 ישדאל ישון!ת מציון יתן מי

 ישעות מציון יתן מי וחבדו.
 הבשם כערוגת לחיו
 לערנות ירד דודי

 חיל איש כל (ויקומו
בם׳ ב׳ י גופת את (יישאו

ד״ה

25

P8. 7, 5. רעילי׳ומלא גמלתישולמי אם ( שולמי
P8. 7, 5. בס׳ ב׳ .צררי (ואחלצה צררי

Ps. 32, 4. עלי תכבד ולילה יומם כי לשדי
P8. 55, 14. כערכי אנוש |ואתה כעךכי
P8. 55, 14. בפסוק׳ ב׳ ♦ (אלופי ומיודעי

* T :

Job 16, 9. וישטמני טרף אפו צרי
• T

209.

וחלוף

וסי׳ בחירק דכו׳ וכל פשטי׳ יחיראין מלין ח׳

8 Worter baben, umgekehrt vom Vorigen, ein Pathach (mit 
Jod) am Ende und kommen so nur ein Mai vor.

.8 . 3 1 , 1 2  ! ת  י ו ג  

.8 . 3 1 , 1 2 ר 1  י גו ! 

ת ע ו ש י  p 8. 1 4 ,6 .  

ע ן ק ת1י  p «• 3 s , 7. 

ת ג ו ר ע כ  c a n t . 6 ,1 3 .  

,ca»t6 לעךגות 8. 
0 »ן,  lChr. lO,lS.

ת ^ י®' ^2 ס ו נ .

30

צבאתי
מקדשי
נשיאי

וזרעי

חטאותי
T ־

ואשמותי
שאגתי

T  *

אנחתי

Ex. 7,4. פרעה אליכם ישמע ולא  
Lev. 21,23. יבוא לא הפרכת אל אך  

Ez. 45,8. לאחזה לו יהיה לארץ  
בישראל

jes. 51,5. קדם׳ .ישעי יצא צדקי קרוב  
דפפוק׳

P8.25,18. ועמלי עניי ראה
P8.69,6. לאולתי ידעת אתה אלהים  

. Job 3,24. תבא אנחתי לחמי לפני כי  
Thr. 1,22. לפניך רעתם כל תבא

35

.210

. וסי׳ צבחר פשטן מלין י
10 W8rter kommen mit kurzem Pathach (d. i. Segol) am Ende 

nur ein Mai vor, sonst haben sie Eamez oder Zere.

Gen. 15,1. האלה הדברים אחר במחזה
.E1. 6, 9אותי פליטיכם וזכרוהזונה
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נןק1י  Ez. 18, 7. 
Ez. 40, 40. 

.ez. 45,12 המנה
V T —

מקשה 3,24.
 .Jes. 5,24 ירפה

לה1הח  Mai. 1,13.
 .Thr. 5,16 דוה

.koh. 7,26 ומוצא

 חבלתו יונה לא ■ואיש
 מחוצה הכתף ואל

 גרה עשרים והשקל
 יהיה מק בשם תחת והי׳
 אש לשון קש כאבל לכן

 מתלאה הנה ואמרתם
 לבנו דוה היה זה על

 את ממות מר אני מוצא
האשה

קמצין דכו׳ קרי׳ וכל

211.

10

א ״ וסי׳ן לי׳ חד וכל ח' כתבין דכו׳ וכל ת קריץ מלין ל

j31 Worter kommen nnr ein Mai mit He vor, sonst haben 
sie (in dieser oder ahniicber Form) Chetb.

15

והללו
המסים

T ״

והללתם
ההרמונה

הל^
בחצותו

יגה
 קם' ;הל

 הפץ
תהל

V T

אהוא

 יאכלהו מאספיו כי
 המסים אש בקדח

 ושבוע אכול ואכלתם
 נגדה אשה תצאנה ופרצים

 נפשו תאות על רשע הלל כי
 נהרים ארם את
 ידעך רשעים אור גם
 יהל כי אור אראה אם

 כל וראה אפך עברות
 אור תהל עטישתיו

אהוא הר מן ונסעה

Jes. 62, 9. 
Jes. 64, 1. 
Joel 2, 26. 

Am. 4, 3. 
Ps. 10, 3. 
Ps. 60, 2. 

Job 18, 5. 
Job 31, 26. 
Job 40, 11. 
Job 41, 9. 

Esra 8, 31.

.212

וחלוף

וסי רית חד וכל ה כתי דכו וכל ח הרין ב כ I
1 י לתבה תעשה צהר Gen. 6, 16.

22 Worter kommen, umgekelirt vom Vorigen, nur einj : שנה עשרה ובארבע בהם Gen. 14, 5.
Mai mit Chetb vor, sonst immer rait He. 1

20 רבקה את ויברכו היי Gen. 24, 60.
Gen. 30, 38. המקלות אל הצאן ויחמו נמואל אליאב ובני ן הצו Num. 26, 9.
Gen. 39, 21. ת ה׳ רהי אליו ויט יוסף א חגו בסם׳ ב׳ ♦ ואב-ירם 'ודתן בהצתם

T  :
Num. 26, 9.

Gen. 45, 27. דברי כל את אליו וידברו נתחי הארון שבת מיום ויהי ויגהו
T

1 S. 7, 2.
Num. 14, 38. וכלב נון בן ויהושע חיו

T
וכל אדניהו וישמע הומה

T
1 Reg. 1, 41.

Jos. 5, 8. הגוי כל תמו כאשר ויהי חיותם 25 הקרואים
Jud. 5, 8. חדשים אלהים יבחר לחם הזה לעם יאמר ההיא בעת להבר

— T  :
Jer. 4, 11.

Jad. 21, 14. ההיא בעת בנימן וישב חיו השלטים מלאו החצים הברו
•• T

Jer. 51, 11.
1 S. 1, 1. הרמתים מן אחד איש ויהי תחו רשע למטה קם החמס נה Ez. 7, 11.

2 Reg. 7, 9. רעהו אל איש ויאמרו וחכינו אל והיו פליטיהם ופלטו המות Ez. 7, 16.
Ee. 33, 12. אל♦ אמר אדם בן ואתה לחיות 30 שמחו לגאון עדיו וצבי שמהו

T T
Ez. 7, 20.

דס׳ בת׳ וגלגל רכב הצן עליך ובאו הצן Ez. 23, 24.
Ez. 36, 23. הגדול שמי את וקדשתי המחלל תצא ולא הלאת תאנים הלאת Ez. 24, 12.
Ez. 37, 9. הרוח אל הנבא אלי ויאמר ויחיו תשכון ולא לנצח תשב לא פת׳ נהל Jes. 13, 20.

Ez. 37, 10. צוני כאשר והנבאתי ויחיו 1 הוי מואב נדחי בך יגורו המץ Jes. 16, 4.
Jes. 8. 17. מבית פניו •המסתיר לה׳ והכיתי 35 כסא בחסד והוכן ומהר Jes. 16, 5.
Hag. 1, 6. מעט והבא הרבה זרעתם לחם חמש יהיו ההוא ביום ההרס Jes. 19, 18.

Zaeh. 11, 8. הרעים שלשת את ואכחד בחלה
T ־ T ד

j עצתיך ברב ■גלאית ’הבלו Jes. 47, 13.
Zach. 11, 14. השני מקלי את ואגרע האחוה

T - :  “  T
i משם צאו סורו סורו הברו

T •
Jes. 52, 11.



m

 .ps. 18,46 ויחרגף
לל1ח ; P8• 29, 9.

 .Job 41,4 וחין
 .Dan. 6, 27 חסיד
.chr. 8,6 אחור 1

 רתלים • יבלו נכר בני
 . אילות יחולל ה׳ קול
 ודבר בדיו אחריש לא

 במאזניא תקלתא תקל
הם אלה אחור בני ואלה

.213

וסי׳ רכו׳ ולי׳ ה׳ קרי וחד ח׳ קרי חד ב׳ מן זונין ט״ו
15 Worter, die nur 2 Mai in dieser Form vorkommen und 

zwar ein Mai mit Cheth und ein Mai mit He.

חמק•
המק
יחדי
יהדי

Cant. •5,6. ̂ר פתחתי לדןךי א
zach. •14,12. המגפה תהיה ודאת
1 chr. 5,14. חורי בן אביחיל בני אלה  
1 Chr. 2,47. □ ויוח רכם יהדי ובני

 .ex. 32,16 חרות
.Am. 1,13 הרות

T

 .ex. 32,34 נחה
 .ez. 32,18 נהה
.Ex. 35, 22 חח

T

.Ez. 30,2 הח
T

.Dev. 21, 18 חרם
• T

.chr. 4,8 הרם 1
T ר

.J08• 19,9 חרי
T

.Gen. 49, 26 קרי
 .cbr. 8,7 אחירזד 1
 .Num. 34, 27 אחיהד
 .Jes. 44,16 חמותי
 .ex. 23,27 והמתי

 .Jes. 49, 22 בחצן
.Ez. 23, 24 הצן

Jes. n ונחה , 2.
T T ;

.Micha 2,4 ונהה
T T :

.Joel 3,1 :חלמוז
pb.7 נהלצזון 4 ,6 .

.Zach. 6, 14 לחלם
.Dhr. 7, 35 הלבן 1

מחלל ־®  
מהולל 2,2.
.פרחדד 30,12

T : *

.Num. 8,4 פרחה

 אלהים מעשה והלחת
 דעמון כהאמרה׳עלשלשהי

 העם את נחה לך ועתה
 מצרים המון על נהה אדם בן

 הנשים על האנשים רבאו
 כה ואמרת הנבא אדם בן
 מום בו אשר איש כל כי

 ענוב את הוליד וקוץ
 פשתים עבדי ובשו

 ברכת על גברו אביך ברכת
 הוא וגרא ואחיה ונעמן

 נשיא אשר בני ולמטח
 אש במו שרף חציו

 לפניך אשלח אימתי את
 אשא הנה ה׳ אדני אמר כה

 וגלגל רכב הצן עליך ובא
 חכמה רוח ה׳ רוח עליו
 משל עליכם ישא ההוא ביום
 את אשפוך כן אחרי והיה
 כת׳ כן י יחד פיתוחיה ועת

 לחלם תהיה והעטרת
 צופח אחיו הלם ובן

 מפשעינו מחולל והוא
 מהולל אמרתי לשחוק

 יקומו פרחח ימין על
המנרה מעשה יוה

214.
I

 רכות׳ וכל תיבות׳ במצע י׳ כתי׳ לי׳ חד דכל מלין 1:'כ״
וסי׳ ר כתב

27 Worter, die nnr ein Mai mit Jod in der Mitte vor-! 
kommen; sonst haben sie f-tatt dessen Waw. !

15

20

לליז
פניאל

 :פיל
 יקימו
 נ:לונו

T י . -לשניאה

 נתיקד
 עתרת
 לעביר

 וסוס
.הניד

לחלק 125
 :עבור
 גלית

שבותם
T • :

 מגדל
 לשמע
ימיטו

• T

 פתיחות
שיחה

T •

 שבות
 :קימון

 ואליעיני
ת י מ ל ^ 

ידיתון

30

35

Gen. 24,23. אח מי בת ויאמר
Gen. 32,31. המקום שם יעקב ויקרא  
Ex. 21,27. שן אך עבדן שן ואם

Nnm. 1,51. אוחף יורידו המשכן ובנסע  
Nnm. 14,36. משה שלח אשר והאנשים  
Dent. 21,15. נשים שתי לאיש תהיין כי  
Dent. 32,22. באפי קדחה אש כי
Dent. 32,35. תמוט לעת ושלם נקם לי  

לעביר העבדה ועברה  
בשמים חסירה גם  

לשמה ארצם לשום  
מירושלם ירמיהו ויצא  
ימר ולא ממנו ימכרו ולא  

והמזוזה הדלת ואחר  
לשארית הבל והיה  

דתלים ♦ מלכו ישועות  
ולספר תודה בקול  
עקת מפני אויב מקול  
פיו מחמאות חלקו  
לפעמי הכינו רשת  
שבת ארצך ה׳ רצית  
מליך יקימון כושל  
ואליאל וצלתי

2 S. 19, 19.
.Ter. 8, 7. 

Jer. 18, 16. 
Jer. 37, 12. 
Ez. 48, 14. 
Jes. 57, 8. 
Zepb. 2, 7. 
P8. 18, 51. 
P8. 26, 7. 
Pb. 56, 4. 

P8. 66, 22. 
Ps. 57, 7. 
Ps. 85, 2. 
Job 4, 4. 

1 Chr. 8, 20.
1 Chr. 9,12. פשחור בן ירחם בן ועדיה  
1 Chr. 16,38. ואחיהם אדם ועבד
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 .chr. 13,19עפרון 2
.Chr. 35,13 ויריצו 2

 ירבעם אחרי אביה וירדף
באש הפסח ויבשלו

.215

וסיס׳ זוגא ולית ב׳ קרי׳ מלין כ״ט
29 Worter kommen mit Beth (praefix.) nur ein Mai vor; 

(sonst liaben sie Kaf).

אדם תולדת ספר זה בדמות »6.ם 5,1.
.ên. 32,21 במנחה

 .ex. 2,12 בחול
 .ex. 10,12 בארבה
 .ex. 16,8 בשמע
 .ex. 33,22 בעבר

.J08• 14t, 15 בענקים
s. 6 במסלה 1 ,12.

.s. 21,9 בראשנים 2
• • T

 .Eeg. 1,40 בחללים 1
.Reg. 18,36 ! ובךבריף

 .Jer. 36,13 בקרא
.ez. 43,23 בכלותף

 בשלש 16,14.
 ־̂■ *Jes □בח

 .zach. 10,5 בטיט
 .e®• 30,6 ברצונו

 .ps• 05,11 ברביבים
 .es. 68,31 בעגלי

 .Erov. 11,11 בברכת
 .Erov. 31, 23 בשבתו
 .J05 24,5 בפעלם

.Thr. 3,4 בלה"
T •

 .E8ra9,5 ובמנחת
.Neh. 9,29 ובמשפטיף
 .chr. 8,14 במהלקותם 2

.chr. 31,15 במחלקות 2

 הנה גם ואמרתם
 וכה כה ויפן

 נטה משה אל ה׳ ויאמר
 ה׳ בתת משה ויאמר

 כבדי בעבר והיה
 קרית לפנים הברון ושם

 בדרך הפרות וישרנה
 הגבענים ביד ויתנם
 אחריו העם כל ויעלו
 המנחה בעלות ויהי
 מיכיהו להם וינר

 תקריב מחטא
 לאמר ה׳ דבר ועתה

 דפ׳ תני׳ ואביטה♦ אשקוטה
 בטיט בוסים כגברים והיו

 חיים באפו רגע כי
 גדודיה נהת רוה תלמיה

 עדת קנה חית גער
 קרת תרום ישרים

 בעלה בשערים נודע
 יצאו במדבר פראים הן

 שבר ועורי בשרי
 מתעניתי קמתי הערב
 להשיבם בהם ותעד

 אביו דויד כמשפט ויעמד
ומנימן עדן ידו ועל

.216 .

וסי׳ הדגש לפני תיבות׳ במצע י׳ כתב׳ זרים מלין ג'

8 Worter haben ausnahmsweise ein langes Chirek (mit 
darauffolgendem Jod) mit Dagesch forte im folgenden 

Buchstaben.

10

15

למשוסה
T * : *

ביקרותיף
 יעקב למשוסה נתן מי

 ביקרותיך מלכים בנות
ותבז לאב תלעג עין

Jes. 42, 24. 
P8. 45, 10. 

Prov. 30, 17.

.217

וסי׳ ספרים עטור מלין ה׳
5 Worter gehoren zu Jttur soferim (s. Anmerkg.)

20

25

הכהנים התיחש ואת במשמרותיהם 2  chr. 31,17. 
ה׳ בית המובא הכסף את ובהוציאם 2  chr. 34,14.

1) ZaaatE von anderer Hand.

30

36

Gen. 18, 5. לחם פת ואקחה אחר
Gen. 24, 55. ואמה אחיה ויאמר אחר
Nura. 31, 2. ישראל בני נקמת נקם אחר

Ps. 36, 7. אל כהררי צדקתך משפטיך
Ps. 68, 26. נגנים אחר שרים קדמו אחר

218.

וסי׳ ד חד ב׳ ב׳ מן זוגין על וחד ע ד
4 Worter kommen ein Mai mit vorhergehendem ך); und

ein Mai mit vorhergehendem ̂ל .vor י

Gen. 49, 26. גברו אביך ברכת תאות עד
Ps. 10, 3. תאות על רשע הלל כי תאות על

Num. 21, 30. חשבון אבד ונירם מיךבא עד
Jos. 13, 16. מערוער הגבול להם ויהי מיךבא על

1 Reg. 2, 28. יואב ער באה והשמעה יואב ער
T “־

1 Chr. 21, 4. רד״ה י חזק המלך ודבר יואב על
Ez. 41, 20. לפתח מעל עד מהארץ מעל עד
Ez. 41, 17. הבית וער הפתח מעל על

ממסורתא ולבר

Gen. 49, 18. ישכן ימים לחוף זבלן צירן על
J08. 19, 28. וחמון ורחב ועברון צירן עד
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.219 ,

וסימג׳ בענינא משגיא תנינא ד מן דוגיז י׳

10 Wortergruppen, oder Worter kommen in einem (oder 
Sbnlichem) Abschnitte 4 Mai vor, 80 jedoch, dass 8ie das 

2te Mai etwas verschieden sind von den 3 andern.

העם אל משה ויאמר  t  .ex. 13,3 בחזק 
ידך על לאות לך והיה ב;ד.חזקה  ex. 13,9. 

בנך ישאלך כי והיה בחזק;ד  ex. 13,14. 
ירכה על לאות והיה יד בחזק  ex. 13,16. 

תכלת ללאת ועשית במחברת  ex. 26,4. 
ללאת חמשים ועשית בחברת  ex. 26,10.

V T ־

תכלת ללאת ויעש במחברת  ex. 36,11. 
חמשים ללאת ויעש במחברת  ex. 36,17. 

תשמעו לא אלה עד ואם הטאתיכם על  Lev. 26, 18. 
קרי עמי תלכו ואם כחטאתיכם  Eev. 26,21. 

עמכם אני אף והלכתי חטאתיכם על  Lev. 26,24. 
בחמת עמכם והלכתי חטאתיכם על  Lev. 26,28. 

ישאו נים כה ושבעה היבלים  J0S. 6, 4. 
אל נון בן יהושע ויקרא  

אל יהושע כאמר ויהי  
נשאים הכהנים ושבעה  
בבקר יהושע וישכם  
משפחת את ויקרב  
בפסוק׳ ב׳ • זבדי) (הוגה יהודה

לגברים ביתו את ויקרב _  
אל בית ויעלו ויקמו בממן בני עם 20,18.

למלחמה ישראל איש ויצא בדמן עם 20,20.  

.20,23 • לפני ויבכו ישראל בני ויעלו בדמן בני עם גי״ז*  
אהרן בן אלעזר בן ופינחס בדמן בני עם  J«d.20,28. 

משרתיו המלך נערי ויאמרו נערי  Est. 2,2. 
אשר המלך עבדי ויאמרו עבדי  Est. 3,3. 
נעשה מה המלך ויאמר נערי  Est. 6,3.

אליו המלך נערי ויאמרו נעלי י®  
שלח מלכא ונבוכדנצר מלכא ונביכדנצר 3,2.
דפ׳ תג׳ • מתכנשין באדין נבוכדנצר 3,3.

תשמעון רי בערנא מלכא נבוכדנצר  Dan. 3,5. 
ומנא בה דנא קבל כל מלכא גבוכדנצר  Dan. 3,7.

.J0S. 6,6 יבליס
 .Jos. 6,8 היבלים
J היבלים 0 8 . 6 , 1 3 .  

.1 0 8 . 7 , 1 6 ד < כ ל וי
.. ך■

 .jos. 7,17 וילכד
.Jos. 7, 17 וילכד

. . ך. — 

.Jos. 7, 18 וילכד

10

15

20

Dan. 3, 5. תשמעון די בעדנא פסנסריז
Dan. 3, 7. ומנא בה דנא קבל כל פסנטליז

Dan. 3, 10. טעם שמת מלכא אנתה ?סנתליז
Dan. 3, 15. עתידיז איתיכון הן כען ?סנתליז
Esra 5, 3. עליהון אתא זמנא בה וכנותהון
Esra 5, 6. שלח די אגרתא פרשגן וכנותה

• •TT ;

Esra 6, 6. נהרה עבר פחת תתני כען וכנותהון
Esra 6, 13. נהרה עבר פחת תתני אדין ו^ותהון

25

30

35

220.

ופימניהון בעדנא משדא בתרא ד מן זוגין ד

4 Worter, oder Wdrterpaare, kommen in einem (oder Shn- 
lichem) Abschnitte 4 Mai vor, so jedoch, dass sie das 4te

בקנה
V*T ־

בקנה
V' T ־

בקנה
בלונה
מכף

ומכף
מכף
ומיד

מבלעדי
מבלעדי
מבלעדי

זולתי
• T

בעל מריב

Mai etwas abweichen von den and

Ex. 25, 33. נבעים שלשה
Ex. 25, 33. משקדיםיב׳בפ׳*דמ׳קדמ׳
Ex. 37, 19. נבעים שלשה
Ex. 37, 19. דמש׳תנינ׳ ‘מלר׳יב׳בפפו׳
2 S. 22!, 1. דברי את לה׳ דוד וידבר ן
2 S. 221, 1. דשמ׳ (השירה♦ב׳בפסוק׳.
P8. 181, 1. ה׳ לעבר (למנצח
P8. 181, 1. רתהלים רפס׳. •תד׳ (לדוד

2 S. 22, 32. אל מי כי
2 S. 22, 32. דשמו׳ בפסוקא. ב׳ .ה׳
Ps. 18, 32. ה׳ מבלעדי אלוה מי (כי
Ps. 18, 32. דתהלי׳ בפסוק׳. ב׳ (ומיצור♦

1 Chr. 8, 34. בעל מריב יהונתן ובן
1 Chr. 8, 34. קד׳דס׳ ב׳בכ״סוק׳♦ הוליד♦
1 Chr. 9, 40. בעל מריב יהונתן ובן
1 Chr. 9, 40. ב׳בפס׳-תני׳דספ׳ את■ הוליד

17
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.221

וסימניהון בדרגא וחד במאריך הד מתחלפין זוגין 1

6 WoTterpaare oder atich Qrtippsn kommen ein Mai mil 
dein Accent Maarich (Mercha) und ein Mai tnit Darĝ a 

vor.

יהיה כי  Jes• 39,8. 
יהיה היו  Gen. 18, 18. 

.23,26 • תה:ה לא יי®  
.3  ̂ תהיה לו  

לו אין אשר  ^ev. 11,12.

 דיש׳ י שלום יהיה כי ויאמר
 יהיה היו ואברהם
 ועקרה משכלה

 למנה הימין שוק
סנפיר לו אין אשר כל

תור׳ דמשג׳ י סנפיר לו אין אשר וכל
.7,17! .2 <s עמדים ואחימעץ ויהונתן יוכלו לא

יכלו לא 2  Chr. 30, 3.
; T

ידף נא 2  S. 24,17.
; י T  T

ירף תמצא  koi!. 9, 10.
̂גןי 1 יליף ה  Ke?• 22, 34. 
יריף הפף 2  chr. 18,33.

 דר״ה י לעשתו יכלו לא כי
 דשמוא׳ ה׳. אל דור ויאמר

 ידך תמצא אשר כל
 רמל׳ בקשתי משך ואיש

1 רר״ה י וחברו

10

15

.222

וסימ׳ בענין בטעמא מתחלפין ב׳ ב׳ מן זוגין ה'
5 Wortergruppen kommen 2 Mai in einem Abschnitte vor, 
die aber von einander verschieden sind in Hinsicht auf den 

Accent.

ויולך הים על ;דו את משה ויט 14,21.  
וישב הים על ידו את משה ויט  ex. 14,27.

T  V V “ “

קדמ׳ דמ׳ י האחת היריעה ארך  ex. 26,2.8. 
תני׳ דמ׳ י האחת ה;ריעה ארך  ex. 36,9.16.
הכתן יראנה ואם  Lev. 13,21.26. 
שה לא והנה הכהן יראה ואם פ  Lev. 13,58.

ונתתם מחתתו איש וקחו !6,17.
דתנו מחתתו איש הו ויק  . Num. 16,18. 

בכידון נטה ;הושע אל ה׳ ויאכזר 108.8,18 .

20

30
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וסי׳ פתח זקף תני׳ קמץ זקף קדמא ב׳ ב׳ מן זוגין ל

3 Worter kommen 2 Mai mit dem Accent Sakef vor, dock 
90, dass die Ton.silbe zum ersten Mai Kamez und zum 

zweiten Mai Pathacli hat.

ויישן
ויישן

תקרב
T •

תקרב
תנחל

T : *

תנהל

 שנית ויחלם
 רתם תחת ויישן וישכב
 אביך אחי ערות

 טמאתה בנדת אשה ואל
 אהרן אל ה׳ ויאמר

רעך גבול תסיג לא

Gen. 41, 5. 
1 Reg. 19, 5. 
Lev. 18, 14. 
Lev. 18, 19. 

Nam. 18, 20. 
Deut. 19, 14.

.224 

והלוף

וסי׳ קמץ תני׳ פתח קדמ׳ זוג הר
Ein Wort kommt 2 Mai mit Sakef vor, doch so, dass, 
umgekehrt vom Vorigen, die Tonsilbe das ersto Mai Pathach 

und das zweite Mai Kamez hat.

אקח
אקיז

 ומלכת אקח ואתך
תראה גם ערותך תגל

1 Reg. 11, 37. 
Jes. 47, 3.

225.

וסי׳ מלעיל תגי׳ מלרע קדמא זוגין ב׳ מן פסוקים ת

8 Verse, in welchen ein Wort 2 Mai vorkommt, doch so, 
dass es das erste Mai den Accent ult. und das zweite Mai 

penult, hat.

2 s. 16, ומאה י ומאה מהראש מעט עבר ודוד .1
T I "  T  ••

1 Reg. 8,32. דמלכי׳ לתתי י לתת השמים תשמע ואתה
V *T  •• T

jer. 3,3. , היד היה• לא ומלקוש רבבים וימנעו
T I T  T T  < j

ועברו . הגוים כל אתו ועבדו ; ג I▼: : T ; ז
אביא ♦ אביא הנחשת תחת 35

.11,6 .Jo.s ע ה׳ ויאמר ק הו ל; לפניך יעמד ומי rm* נורא •אתה | מפניהם תירא אל א
 כהנא במחתיתא♦ אהרן בלשוזארמיי וסימן

א. ע בירא. משה ♦ ביריעתא תלתין בנג
י ‘בחוטרא רברבני

Jer. 27, 7. 
Jes. 60, 17. 

P8. 76, 8. 
P8. 139, 7.  אברח מפניך ואנה מרוחך אלך אנה

Esra 1,10. משנים כסף כפורי שלשים זהב ךי1כס



131

.226
וחלוף

 מלרע תני׳ מלע׳! קדמא זוגין ב׳ מן בתורה פסוקים ב'
וסים׳ ^

2 Verse im Pentat., in welclien ein Wort 2 Mai vorkoramt, 
dock so, dass, nmgekelirt vom Vorigen, das erste den 

Accent penult, nnd das zweite ult. hat.

ה׳ תרומת כסף תרומת מרים כל  ex. 35,24. 
תעייתם י פסל ועעןיתם י בנים תוליד כי  Dent. 4,26. 

--------------- הרע

227.

10

15

20

א ׳ וסי׳ זקף תני׳ רביע קדמא בענין תרין מן זוגין י
11 Worteroder Wortergruppen kommenje2 Mai in einem 
oder einem ahnlichen Abschnitte vor, die das erste Mai 

den Accent llebia und das zweite Mai Sakef liabeu.
פישון האחד שם הסבב הוא  oen. 2,11. 
גיחון השני הנהר ושם הסובב הוא  Gen. 2,1.3. 

הרם את משה ויקח וישחט  Lev. 8,16. 
מדמו משה ויקח וישחט  Lev. 8,23. 
התרים מן יפנה בן וכלב נון בן ויהושע  Num. 14,6. 
מן חיו יפנה בן וכלב נון בן ויהושע  Nmn. 14,38. 

דקרח י במגפה המתים ויהיו  Num. 17,14. 
רבלק במגפה♦ המתים ויהיו  n.9 ,26 .!״״ 
קדט׳ בלק♦ עברי ויאמראל בלעם מען  Nmn. 22, 18. 

דברתי הלא בלק אל ויאמר בלעם מען 25  ^um. 23,26. 
דמ״ת ♦ הארץ מעל מהרה ואבךתם  Lent. 11,17. 
ריהוש׳ הארץ♦ מעל מהרה ואבדתם  Jos. 23,16. 

שלמה בן רהבעם אל אמר  ! Rog.12,23.
דד״ה וחברו♦ אמר 2  chr. 11,3. 

דמלב׳ ♦ האות לך זה .ישע;הו ויאמר 2  Re.20,9 .״ 
דישעי׳ תאנים♦ דבלת ישאו .ישעיהו ויאמר  Jes. 38,21. 
דני דבר כאשר רוח בי ותבא מ ע ת ^,ו '  e  ־• 2,2.
רגלי על ותעמרני רוח בי ותבא  ez. 3,24.

אלי ניאמר  
אלי ניאמר  

נא אמר 2, 2.  
.Hag. 2, 21 אמר

 אותך אני שולח אדם בן
 תנינא אשר♦ את ארם בן

שלתיאלפחת  אלזרבבלבן
ת זרבבל אל  יהודה פח

לאמר

30

36
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א ״  לתהומא נחית וחד לרומא זקף חד בענינא ב׳ מן זוגין י
ופיט׳

11 Worter oder Worterpaare kommen 2 Mai in einem oder 
einem ahnlichen Abschnitte vor, das eine Mai mit einem 
hochtrennenden Accent (Sakef oder Robia etc.) und das 
andere Mai mit einem verbindenden (Tebir, Mercha oder 

Mahpach etc.)

Ex. 6,12. בני הן לאמר ה׳ לפני משה מדבר  
Ex. 6,9. שמעו ולא ישראל בני אל כן משה וידבר  

Lev. 23,12. העמד את הניפכם ביום ועשיתם  
Lev. 23,19. אחל עזים שעיר ועשיתם
Lev. 26,40. בקלי עמי הלכו אשר ואף
Lev. 26,39. ימל,ו אתם אבתם בעונת ואף

J0S• h 1• משה מות אחרי מהי
J«d• 1, L יהושע מות אחרי מהי.
1 S. 2,26. וטוב וגדל הלך שמואל והנער
1 S, 3,1. ה׳ את משרת שמואל ןהנער

1 Chr. 13,10. דד״ה ♦ ידו שלח אשר על מכהו
2 S. 6,7. השל על האלהים שם מכהו
2 S. 8,3. רשם׳ ♦ רחב בן הררעזר את דוד מך

1 Chr. 18,3. דד״ה הררעזר♦ את דויד מך
2 Reg. 21,8. רמל׳ להניד♦ אסיף ולא התורה לכל  
2 Chr. 33,8. דד״ה להסיר♦ אוסיף ולא התורה לכל

Ez. 4,11. ששית תשתה במשורה ומלם
Ez. 4,16. ישתו ובשממון במשורה ומןם
Hab. 1,7. הוא ונורא אים ממנו

zach. 10,4. דפס׳ בתר׳ ♦ יתד ממנו פנה ממנו  
Esra 2,1. ה אשר ל קדם׳ ♦ המרינה בני ואלה מ  
Neh. 7,6. דכמל׳ תג׳ ♦ בני אלה וחברו הגלה אשר  

אוריתא עבד שמואל ארמי♦ בלשון וסימן  
מ^!ל משד. לרגזא קטלין במיא מנהון דוד  

בגלותא

17־
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וחלוף

וסי׳ בענינא קאים וחד תביר חד זוגין ג׳

3 Worter oder Wortergruppen kommen 2 Mai in einem 
Abschnitte vor, die, umgekehrt vom Vorigen, das erste Mai 

Tebir und das zweite Mai Sakef haben.

חלמו את המשקים שר ויספר  ®en. 40,9. 
פרעה את המשקים שר ויךבר  

אבתם לבית הלוי משפחת הם אלה  Num. 3,20.
הגרשני משפחת הם אלה  
תלמי ואת אחימן ואת ששי את ויכו

צפת יושב הכנעני את ויכו 1,17 .

2 3 0 .

10

.231

חלוף ותריץ

ת קדמא א ת תני׳ ו וסי׳ א

2 Verse, in denen, nmgekehrt vom Vorigen, suerst das 
Wort mit vorhergehendem ואןן înd dann mit אןן vor- 

kommt.

2 Reg. 23,15. המזבח את וגם • הבמה את הבמה ואת  
בביתאל אשר

1 chr. 2,46. כלב פלגש ועיפה • גזז את גזז ואת

232.
16

א ״ ת קדמאה זוגין ב׳ וחד חר בכל אית פסוקים י  א

ת תגיל א וסימגיהון ו

11 Verse, in denen ein Wort mit vorhergehendem אח zwei 
Mai vorkommt, doch so, dass es zuerst mit אח î nd dann 

mit ואח verbunden ist

הגדול המאור את  oen. 1,16. 
המשכן יתרת את  e*. 35,18. 
ואת הארם בכור את תפדה פדה אך  Num. 18,15.
הערים שלש את  Num. 35,14. 
האמרי מלך סיחן ממלכת את  Num. 32, 33. 

היום ארבעים את כראש׳ ה׳ לפני ואתנפל  Dent. 9,25.
לאחת החצי את ותנו 1  Reg. 3,25. 

המלחמה אנשי ירי את  Jer. 38,4. 
רגלי כפות מקום ואת כסאי מקום את  ez. 43,7.
כספו אלילי את  Jes. 2,20. 
דעה יורה מי את  Jes. 28,9.

25!

30

35

׳ ת חסר תליתאה ג׳ מן זוגין ב וסימניהון א

2 dreiMal vorkommende Wortergruppen, in denen ein Wort 
2 Mai mit vorhergehendem אח «nd das dritte Mai ohne 

.vorkommt את

jud. 2 ,11 . דויעבדויקדמ׳ ויעשובניישראל הרע את  
jud. 3,7. תנ׳ רוישכחו♦ ישראל בני ויעשו הרע את  
Jud. 6,1. תלית׳ דויתנם• ויעשובניישראל הרע

־  T

Ez. 3,19. קדמ׳ י רשע הזהרת כי ואתה נפשף את  
Ez. 3,21. חג׳ צדיק• הזהרתו כי ואתה נפשף את  
Ez. 33,9. מדרכו רשע הזהרת כי ואתה נפשך

.233

חלוף וחד

ת חפר קדמא תרין וסימניהון א
Eine Wortergruppe, in der, nmgekehrt vom Vorigen, zwei 
Mai ein Wort ohne אח ״ “d das dritte Mai mit vorher- 

gehendem אח vorkommt.

1 Reg. 21,27. את אחאב כשמע ויהי  
2 Reg. 5,7. ישראל מלך כקרא ויהי  
2 Reg. 6,8. איש אלישע כשמע ויהי בגריו את

בגדיו
T T  :

בגדיו
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 מלה וחסר אות נסיב קדמא בסיפרא ב׳ ב׳ מן זוגין ד

וסי׳ מלה ונסיב אות חסר ותל
4 Wortergruppen, die 2 Mai in einem Buche der heiligen 
Schrift vorkommen, dock 80, das die erste eiaen Buchstaben 
mehr und ein Wort (oder Wortergruppe) weniger al8 die 
isweite und die zweite einen Buchstaben weniger und ein 

Wort (oder Wortergruppe) mebr al8 die erste hat.
תעבד ואתו תירא אלהיף ה׳ את  Deut. 6,13. 
ובו תעבד אוזו תירא אלהיף ה׳ את  Deut 10,20.
שלשה או עדים שנים פי על  Deut 17,6. 
שלשה סי על או עדים שני פי על  Deut 19,15. 

על ואפלה ♦ אני ונאשאר בהכותם ויהי  e z ; 9 ,8 .
** T  : V T

ואמר ואזעק פני
T *־ - י   : V T  T  T

על ואפל .בניה בן ופלטיהו כהנבאי ויהי  ez. 11,13. 
ואמר גדול קול ואזעק פני

T ־־  T י • ״י   : V T  T  T

אבוא ולא ♦ המנוחה זאת עליהם אמר אשר  Je8.28,12. 
פסו׳ פוף שמעי

אבו לא י בחשים בנים הוא מרי עם כי  Je8.80,«.
T

ה׳ תורת שמוע

מצאנו דא ממסורתא ולבד
תאכלו לא הרם רק  Deut 12,16. 
תאכל לא דמו את רק  Deut 15,23. 

מת ושמואל • מהאךז היךע׳נים 1  s. 28, 3.
האשד ותאמר י הארץ מן ד,ידעני 1 8.28,9.,  

דם׳ קדמ׳ י עמי שבר את וירפאו  Jer. 6,14. 
רם׳ תל י עמי בת שבר את וירפו  Jer. 8,11.

10

15

20

.235
. חלוף וחד

מלה וחסר אות נפיב תני׳ אות וחסר מלה נסיב קדמא
Eine Worterĝ ruppe, die zwei Mai in einem Buche der 
heil. Schrift vorkommt, doch 80, dass, umgekehrt vom 
Vorigen, die erste ein Wort mehr und einen Buchstaben 
weniger und die zweite einen Buchstaben mehr und ein Wort 

weniger als die andere bat
אתה קדוש עם כי י אלדייף ה׳ בחר בף  Deut 7,6. 
אתה קדוש עם כי ה׳י בחר ובך  Dent 14,2.

Ex. 13, 9. 
Ex. 13, 16. 
Ez. 34, 7. 
Ez. 34, 9.

ממסורתא ולבד

 רקדש י על;ךף לאות לף וה;ה
' דור,יה י ירכה על לאות והיה

T  : T  •  ; T  T  ;

ה׳ דבר את שמעו רעים לכן
T •• ״ י • : V : -

 ה׳ דבר שמעו ד,רעים לכן

.236

 חד וכל רבים לישן וחד יחיד לישן חד ב׳ ב׳ מן זוגין ו'
וסי׳ לי׳

6 je 2 Mai vorkommende Worter von einem Stamme, die je 
ein Mai mit Singular* und ein Mai mit Plural*Endung

25

30

35

stehen.

Num. 5, 16. הכהן אתה ור,קריב וה^מךד׳
Ez. 24, 11. רקה גחליה על וד.עמיךה
Jer. 9, 11. החכם האיש מי ויגדר,

T ״ :־י־

Jes. 44, 7. יקרא כמוני ומי ־ ויגידה
T ״  V

Jes. 24, 20. כשכוד pא תנוע נוע פשעה
T : ״

Thr. 1, 5. לראש צריה היו פשעיה
T  V T  :

Jes. 30, 14. יוצרים נבל כשבר ושברה
T  T  :

P8. 60, 4. פצמתה ארץ הרעשתה שבריה
T  V T  :

Hos. 2, 8. דרכך את שך הנני לכן גדרה
T״• :

Ps. 80, 13. וארור, נדריה פרצת למה נדריה
T ״• :  V

Zach. 3, 9. נתתי אשר האבן הנה כי פתוחה
T ״

Pi. 74, 6. בכשיל אזר פתוחיר, ועת פתוחיר,

.237
וםי׳ י׳ תני׳ 1 קדמא בענינא תרין מן זוגין ל

6 je 2 Mai in einem Abschnitte vorkommende Wdrtergrup- 
pen, in welchen ein Wort das erste Mai mit Wa)v und 

das zweite Mai mit Jod gelesenwird.

Gen. 4,18. עירך אןן לחנוך ויולד | מחראל  
Gen. 4,18. בפסוק׳ ב׳ י ילד (ועירד ומח^יאל  
Num. 3,9. ה^וים את ונתתה נתונם נתונם

Num. 8,16. רבהעלתך נתנים* כינתנים נים1]1ג גסנים
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אשתו את האיש והסיא ד,ףא קנאת  Num. 5,15. 
האשה את הכהן והעמיד הוא קנאת  Num. 5,18. 

• ליהושע משה ויקרא תבוא אתת כי 31< י  
׳יהושע את ויצו תביא אתה כי  Deut. 31,23.

• T  T  -  •

האנשים לה ויאמרו תגידו לא אם  Jos. 2,14. 
זה דברנו את תגידי ואם  J08.2, 20.

.2 3 8

ו קדמא ענינא בחד ב׳ מן מתחלפין זוגין ג'  תני׳ הי
ה י ״ וסי׳ ה

T  T

3 Wortergruppen, die je 2 Mai in einem Abschnitte vorkom- 
men, dock 80, dass 8ie das erstc Mai ך,יו und das zweite

T

Mai ,ר,יך haben.
T T

 אכל כל את ויקבץ
 שני שבע ותכלינה

 ושפהות עבדים קניתי
] מכל והוספתי וגדלתי

 לו היו ולא אלעזר וימת
 תרוי׳דר״ה למחליאלעזר.

ה׳ רבד היה היו ואפ״ס

היו 1 Gen. 41, 48.
היה

T T
Gen. 41, 53.

שהיו Koh. 2, 7.

שהיה
T T V

Koh. 2, 9.

היו 1 Chr. 23,22.

היה
T T

1 Chr. 24,28.

10

15

Ez. .38,6. אגפיה וכל גמר רבים עמים
 ̂ Ez. 38,9., תבוא כשואה ועלית רבים ועמים  
Ez. 38,15. ■■ מירכחי ממקומך ובאת רבים ועמים

2 4 0 .

וחלוף

לא ותלית׳ ותני׳ ר נסיב קדמא בעני׳ ג׳ ג׳ מן זוגין ד  
וסי׳ ד נסיב

4 Worterpaare, welche je 8 Mai in einem Abschnitte vor*

.2 3 9

 ותלית׳ ותני׳ ר נסיב לא קדמא בענינ׳ ג׳ ג׳ מן זוגין ג'
̂ וסי׳ ד נסיב

3 Worterpaare, welche je 3 Mai in einem Abschnitte vor* 
kommen, das erste Malohne Waw und das zweite und dritte 

Mai mit Waw (praefix.)

20

•25

30

ך מו מאחותו ומכר אחיך כי;  Lev. 25,25.
ך מו כי; ירו ומטה אחיך ו  Lev. 25,35. 
ך מו כי; לך ונמכר עמך אחיך ו  Lev. 25,39. 

שפחת משם ויסעו מאות שש !8,11. 35 ממ
הדני

.8,16! .^ חגורים איש מאות ש  
האנשים חמשת ויעלו מאות ושש 18,17 .

kommen und. umgekehrt vom Vorigen, das erste Mai mit
Waw und das zweite und dritte Mai ohne Waw (praefix.)

stehen.

1 Reg. 7, 18. העמודים את ויעש טורים ושני
1 Reg. 7, 24. לשפתו מתחת ופקעים טורים שני
1 Reg. 7, 42. מאות ארבע הרמנים ואת טורים שני

Jer. 5, 9. דע׳עלובשרותיה י אלה העל בגוי ןאם
Jer. 5, 29. שמה רעל׳ ♦ אלה העל בגוי אם

ושערורה
Jer. 9, 8. ההרים על רע׳ י אלה העל בגוי אם

אשא
Job 1, 1. עוץ בארץ היה איש אלהים וירא
Job 1, 8. עבדי על לבך השמת אלהים ןרא
Job 2, 3. עבדי אל לבך השמת והבר׳ אלהים ירא

Job 38, 3. כגבר נא אזר והוריעני. ואשאלך
Job 40, 7. נא אזר וחברו והודיעני. 'אשאלך
Job 42, 4. ואנכי נא שמע והודיעני. אשאלך

.2 4 1

 נפיב לא ותלית׳ ר נסיב ותנ׳ קדם׳ בעני׳ ג׳ ג׳ מן זוגין ר
וסי׳ ר

6 Worterpaare, welche je 3 Mai in einem Abschnitte vor- 
kommen und zwar das erste und zweite Mai mit Waw, das 

. dritte Mai aber ohne Waw (praefix.)

2 Reg. 7,1. אלישע ויאמר שערים ומאתים
2 Beg. 7,16. ויבזו העם ויצא שערים וסאתןם
2 Reg. 7,18. האלהים איש כרבר ויהי שערים םאת:ם
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 ה׳ פערת הבה לל1כיתח וסער .־®ז• 23,19.

.25,32 .Jer מל ופער יצאת רעה הנה ג
: “ “ T

ה׳ סערת הנה מתגורר פער 30,23.  
דס׳ קרם׳ . יעקב עברי תירא אל ואתה  Jer. 30,10.

.27 ,46 .? רם׳ תג׳ י יעקב עברי תירא אל ואתה ־יז•  
רס׳ תלית׳ * יעקב עברי תירא אל אתה 46,28.

40,29 •2̂ ואלו ותאו 1 .
T  :  T  T  :

ואלו ותאו  e2. 40,38.
אלו תאו  Ez• 40,36.

T  • ״  T  T

עולם מהת5וע  Jes. 35,10. 
עולם ושמחת  Jo». 61,11. 
עולם שניחת  Jes. 61,7.

T  “  :  •

פניף והאר  ps. 80,4. 
פניף והאר  ps. 80,8. 

פניף האר 80,20 .
I V  T  * ״  T

 כמדות ואלמו
 דבתרה וחברו
 לו וחלונות ואלמו
 ישבון ה׳ ופדויי
 ישובון ה׳ ופדויי וחברו

 משנה בשתכם תחת
 השיבנו אלהים
 השיבנו צבאות אלהים

השיבנו צבאות אלהים ה׳

J0S. 9,6. מ ’ איש ןאל ל יהושע אל ר
jer. 36,31. זרען ןעל עליו ופקדתי איש ואל  
2 S. 18,26. אחר איש הצפה נירא איש הנה  
zach. 6,12. אמר דן1̂א ןאמךןן איש הנה^
H0S. 11,9. ר0א חרןן אעשך, לא איש ולא  
Ps• 22,7. תולעח ואנכי איש ןלא

2 4 4 .

 ל׳ נפיב לא ותנ׳ ל׳ נפיב קדמא בענין ב׳ מן זוגין דר״10
ופימ׳

.2 4 2

ופימנ׳ באתנהת׳ ביניהון ופפק כפולין זוגין ג׳

3 Worter, die 2 Mai hiiitereinander vorkonimen, zwisclien 
welchen ein Psik steht und von denen das zweite ein 

Athnach hat.

6 מלאך אליו ויקי־א ואברהם אברהם  en. 22,11. 
לישראל אלהים ויאמר י^עקבויעקב  Gen. 46,2. 

ויתיצב ה׳ ויבא ושמואל שמואל  ! s. 3,10.

2 4 3 .

ופי׳ איש סמיך חד לכל ב׳ ב׳ מן זוגין ה'

5 Worter, die cwei Mai Hiit darauffolgendem איש ׳י '®*‘* 
kommen.

20

רקח לוי מבית איש רלך Ex. 2, 1.

שפט בימי ויהי איש בלך Rath 1, 1.

יעלה לא ואיש איש וגם Ex. 34, 3.

ה׳ בשם מתנבא היה איש וגם Jer. 26, 20.

14 Worterpaare kommen 2 Mai in einem Abschnitt vor, 
das crste Mai mit und da.s zweito Mai ohne Lamed 

(praefix.)

Gen. 17,4. 15 אתך בריתי הנה אני המון לאב
Gen. 17,5. שסך את עוד יקרא ולא המון אב  
Ex. 27,3. לדשנו פירתיו ועשית כליו לכל

T  * •  T  t

Ex. 38,3. המזבח כלי כל את ויעש כליו כל
T  •• X

Num. 16,24. ה אל דבר קרח למשכן עי לאמר ה  
Num. 16,27. קרח משכן מעל ויעלו קרח משכן  
Num. 22,4. זקני אל מואב ויאמר למואב מלך  

Num. 22,10. האלהים אל בלעם ויאמר מואב מלך  
Deut. 22,19. כסף מאה אתו וענשו לשלחה יוכל  
Dent. 22,29. עמה השכב האיש ונתן שלחה יוכל  

J0S. 15,7. 25 דברה הגבול ועלה אךמים למעלה
J0S. 18,17. ויצא מצפון ותאר אךמים מעלה
2 S. 18,28. ויאמר אחימעץ ויקרא ארצה לאפיו  
2 S. 24.20. וירא ארונה וישקף ארצה אפיו  

Prov. 10,17. מופר שומר לחיים ארח
prov. 15,24. 30 למשכיל למעלה חיים ארח
Prov. 20,16. דס׳ קדמ׳ ♦ זר ערב כי בגדו לקח  
Prov. 27,13. .דס׳ תני׳ זר♦ ערב כי בגדו קח  

Prov. 21,9. דם׳ קדם׳ גג♦ פגת על לשבת טוב  
Prov. 26,24. ׳0ף ת^׳ גג♦ פגת על שבת טוב  

Cant. 2,6. 35 ךם׳ קך׳ ,תחןן שמאלו לראשי תחת
•cant. 8,3. רס׳ תל ♦ תחת שמאלו חאשי תחת  
Dan. 5,2. בטעם אמר בלשאצר יהבא למאגר

T  5 -  • T ״  ;

Dan. 6,3. היתין באדין דהבא מאני
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קד׳ התרשתא״ ויאמר ולתמים לאורים  esm 2,63.
' דם תג' וחברו וסמים לאורים  Neh. 7,65.

והייתי אצא ויאמר שקר לרוח 2  chr. 18,21. 
שקר רוח 2 תרוי׳דד״ה י נתן הנה ועתה   ci.18. 2 ״•. 2

ממםורתאז ולבד *

בז חש שלל למהר  Jes. 8, 1.
T T : “ ״״ 

׳ חש שלל מהר  Jes. 8, 4.

.245 
וחלוף

ופי׳ ל׳ נסיב ותני׳ ל׳ נסיב לא קדט׳ ענין בחד ווגין ר
6 Worter kommen 2 Mai in einem Abschnitte vor und 
zwar, umgekehrt vom Vorigen, das ersteMal ohne und das 

zweite Mai m i t Lamed.

ממעלה האמרי וגבול ממעלה Jud. 1, 36.

יואש בן גדעון וישב מלמעלה Jud. 8, 13.

תעשו אשר הדבר וזה משכב Jud. 21, 11.

יבש מיושבי וימצאו למשכב Jud. 21, 12.

צרפתה וילך ויקם קחי 1 Reg. 17,10.

אליה ויקרא לקהת ותלך לקחי IReg. 17,11.

מכותיה אגושה כי שער Micha 1, 9.

יושבת לטוב חלה כי לשער Micha 1, 12.

רם׳ קדמ׳ ארצם* ונתן נחלה Ps. 135, 12.

רם׳ תנ׳ י ארצם ונתן לנחלה P8. 136, 21.

התמיר הופר ומעת ימים Dan. 12, 11.

ויגיע׳ המחכה אשרי לימים
* T  :

Dan. 12, 12.

.246
ט ״ ופי׳ ר נסיב לא ותני׳ 1 נפיב קדמ׳ ענינ׳ בחר זוגין י

19 Worter oder Worterpaare kommen 2 Mai in einem Ab- 
schnitte vor, das erste Mai mit und das zweite Mai ohne 

Waw (praefix.)

דקות שבלים שבע והנה ^דופרז •״©ס 41,6.
.41,23 .en« צנמות שבלים שבע והנה ת1שךפ

1) ZaiatE von andcrer Hand.

10

15

•20

30

35

Gen. 42, 13. עבדיך עשר שדם ויאמרו והאחר
T  V T  ;

Gen. 42, 82. אנחנו עשר שנים האחד
Ex. 7, 4. ונתתי פרעה אלכם ישמע ולא

Ex. 11, 9. משה אל ה׳ ויאמר מע2ף לא
Ex. 28, 7. קדמ׳ ♦ חברת כתפת שתי וחבר
Ex. 39, 4. תני׳ חברת« לו עשו כתפת חבר

Ex. 28, 20. . קדט׳ הרביעי. והטור ןשהם
Ex, 39, 13. תני׳ הרביעי. והטור ש־הם
Ex. 31, 3. קדט׳ רוח. אתו ואמלא ובתבונה

Ex. 35, 31. תני׳ רוח. אתו וימלא בתבונה
Lev. 6, 10. חלקם חמץ תאפה לא וכאשם
Lev. 7, 7. תורה כאשם כחטאת כאשם

Nnm. 3, 2. נרב הבכר אהרן בני שמות ה ^
Num. 3, 3. הכהנים אהרן בני שמות אלה

Num. 8, 25. ישוב שנה המשים ומבן יעבר ולא
Num. 8, 26. מועד באהל אחיו את ושרת ^ב־ר לא

Num. 18, 23. עברת את הוא הלוי ועבר ובתוך
Num. 18, 24. ישראל בני מעשר את כי בתוך
Num. 20, 17. לא בארצך נא נעברה נשתה ולא
Num. 21, 22. נטה לא בארצך אעברה נשתה לא
Num. 22, 4. זקני אל מואב ויאמר ובל?

Num. 27, 10. האלהים אל בלעם ויאמר בלק
Num. 26, 34. רפינהם אלהמשפחתמנשה• ושבע
Num. 26, 51. ישראל בני פקודי אלה שבע
Num. 31, 36. היצאים חלק המחצה ותהי ושבעת
Num. 31, 43. מן העדה מחצת ותהי שבעת

Deut. 2, 34. ההוא עריובעת כל את ונלכד והנשים
Deut. 3, 6. עשינו כאשר אותם ונחרם הנשים

Deut. 6, 13. קדמ׳ תירא. אלהיך ה׳ את ואתו
Deut. 10, 20. תני׳ אלהיך. ה׳ את אתו
Deut. 15, 12. הי-גברי אהיך לך ימכר כי ועברף
Deut. 15, 18. בעינך יקשה לא ף עבי

Jer. 2, 26. ימצא כי גנב כבשת וכיהניהם
Jer. 32, 32. ישראל בני רעת כל על כהניהם
Jer. 6, 13. ם כי קד׳ גדולם. וער מקטנ ומנביא
Jer. 8, 10. נשיהם את אתן לכן מנביא

* T י
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.247
וחלוף

וסי׳ ר נסיב ותניג׳ ו' בסיב לא קדמא בעני׳ זוגין ח'

8 Worter kommen 2 Mai in einem Abschnitte vor, die»
umgekehrt vom Vorigen, das erste Mai ohne und das

zweite Mai mit Waw stehen.

אמרפל בימי ויהי אמרפל Gen. 14, 1.
כדרלעמר את ואמרפל Gen. 14, 9.

קדמ׳ . בשמים למאר שמן Ex. 25, 6.
תני׳ י ובשמים למאור ושמן Ex. 35, 8.

כהני׳ דתו׳ י פרסה מסרסת כל Lev. 11, 3.

דמ״ת י פרסה מפרסת בהמה וכל
T : Deut. 14, 6.

דם׳ קדמ׳ הנה♦ יסר פתי מי חסר Prov. 9, 4.

דם׳ תג׳ .הנה יסר פתי מי וחסר Prov. 9, 16.

דם׳ קר׳ . מואב פחת בני יואב
T

Esra 2, 6.
רם׳ תג׳ ♦ מואב פחת בני ב ^ Neh. 7, 11.

מלח מתל העלים ואלה אמר Esra 2, 59.
העולים ואלה י וחברו .ואמר Neh. 7, 61.

רם׳ קרמ׳ כאחרי הקהל כל ששים Esra 2, 64.

דם׳ תג׳ י כאחד הקהל כל וששים Neh. 7, 66.

יען. לשלמה אלהים ויאמר עשר 2 Chr. 1, 11.

דר״ה
לך. נתון והמדע החכמה ועשר 2 Chr. 1, 12.

דד״ה

' 248.

ח ׳ נסיב וחד במצע׳ ומלא בריש ו' נסיב לא חר זוגין כ
וסי׳ זוגא ולי׳ במצע׳ וחסר בריש ו

28 Worter kommen 2 Mai vor und zwar ein Mai ohne 
Ŵ w am Anfang und mit Waw in der Mitte und ein Mai 

mit Waw am Anfange und ohne Waw •in der Mitte.

ez. 19, u למשול . 
ĉ ולמשל en. 1,18. 

 .Prov. 14, 28 לאום
.Gea. 25, 23 ולאם

 ממטה אש ותצא
 ולהבדיל ובלילה ביום
 מלך הדרת עם ברב

גיים שני לה ה׳ ויאמר

10

15

20

25

30

35

הוכה
T

והכה
T • ;

חורב
ובחרב

ידוע
-  T

וידע
:T ־־

 נאור
 ונאד

 מוריד
 ■ ומריר

 גולה
 וגלה
 חובר
 וחבר

אוניות
• T;

ואניות
■ t :t

לזבוח
ולזבח

מצורע
T  :

ומצרע
T :

זובח
וזבח

שבועת
ת ע ? ^
פתאום
ופתאים
אומרה

T :

ואמרה
T : :

אותתם
T

ואתתם
T :

שואג
ושאג

אצבעותי
ואצבעתי

נוצר
ונצר

קךמונים
וקךמנים

P8.102,5. יבש שרשם אפרים
Ex. 22,1. ימצא במחתרת אם
Ex. 33,6. ראל5ר̂; בנד ויתנצלו

Deut. 9,8. □ןץ׳ אךן הקצפת
J0S. 23,13. ק׳ רוסיף לא כי תדעו
jer. 9,23. יתקלל בזאח אם כי

jud. 4,19. השקיני אליה ויאמר
1 S. 16,20. חמור ישי ויקח

1 S. 2,6. ומחיה ממית ה׳
2 S. 22,48. דשם׳ ליי נקמות הנתן האל

2 Reg. 24,14. ירושלם כל את והגלה
1 S. 22,8. עלי כלבם קשרתם כי
P 8 ל ישמע לא אשר .58,6. קו ל

Deut. 18,11. וידעני אוב ושאל חבר
2 chr. 8,18. דד״ה י חורם לו וישלח

jes. 60,9. יקוו איים לי כי
2 Chr. 11,16. ישראל שבטי מכל ואחריהם

1 S. 1,3. ההוא האיש ועלה
2 Chr. 26,23. ד״ה עזיהוי וישכב

2 S. 3,29. יואב ראש על יחלו
Jes. 66,3. מכה השור שוחט
Mai. 1,14. בעדרו ויש נוכל וארור
Koh. 8,2. שמר מלך פי אני

zach. 8,17. רעהו רעת את ואיש
ps. 64,8. פתאום חץ אלהים וירם
Mai. 3,1. מלאכי שלח הנני

Ps. 42,10. סלעי לאל
Gen. 46,31. אחיו אל יוסף ויאמר

. Ps. 74,4. בקרב צורריך שאגו
Job 21,29. עוברי שאלתם הלא
Ez. 22,25. בתוכה נביאיה קשר
P8.22,24. אריה פיהם עלי פצו
P8• 144,1. צורי ה׳ ברוך לדוד
Cant. 5, 5. לפתח אני קמתי

Prov. 28,7. מבין בן תורה
Prov. 24, 12. י ק כ מ א ן ק א ק ן ל נ ע ר ו

Ez. 38,17. הוא האתה ה׳ אדני אמר כה  
Job 18,20. אחרנים נשמו יומו על

18
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.Est. 1,6 אחוז
 .Chr. 24,6 ואחז 1

ה5?1ח  Neh. 2, 2.
 .Mai. 1,8 וחלה
 .Dan. 11,30 קודש
.Dan. 8,13 וקדש

 ותכלת כרסם חור
 נתנאל בן שכזעיה ייכתבם

 פניך מדוע המלך לי ויאמר
 אין לזבח עור תגישון וכי •

 ונכאה כתים ציים בו ובאו
מדבר קדוש אחד ואשמעה

.249

וחלוף

 ורנסיב במצע׳ י׳ חם׳ ו נסיב דלא קדם׳ י' קרי׳ זוגין כ׳
וסי׳ במצע' י' מלא בריש׳ ר

2 Worter, die in der Mitte ein Jod haben, kommen 2 Mai 
vor und zwar so, dase, umgekebrt vom Vorigen, wenn sie

2m.
 ולי׳ ר נסב׳ וב׳ 1 נםבין לא מנהון ב׳ ב׳ מן זוגין ה׳

וסי׳ דסמי׳

5 Worterpaare kommen 2 Mai vor so, dass immer 1 Mai 
beiden Wortern das Waw copulat. fehlt und 1 Malj 

beide das Waw haben.

Ex. 1,3. רשמות וכנימז♦ ןבולן יששכר  
Gen. 35,23. יעקב בכור לאה בני וזכלון ויששכר

דשטיני ♦ האנפה החסידה10
T T T  T  “

תור׳ דמש׳ ♦ והאנפה והחסידה
T T T : T

ועשן ועתר רמון עין
ושלחים ולבאות ןרמון ועין

רנא קבל כל אמךין דכרין
ובני חשחן ומה ואמךין וךכךין 15  kein Waw am Anfang haben, auch das Jod in der Mitte

Lev. 11, 19. 
Deut 14, 18. 

Jos. 19, 7. 
Jos. 15, 32. 
Bsra 7, 17. 
Esra 6, 9.

fehlt und wenn sie ein Waw am Anfang haben, auch das 
Jod in der Mitte stejit.

2chr. 1,11. אלהיםלשלמהיד״ה ויאמר נכסים עשר

 .s. 9,21 הצערה 1
.Gen. 19,38 והצעירה

T ־ : : • 

.Ps. 58,8 חצו
T ״ 

.Num. 24,8 וחציו

 ויאמר שאול ויען
 בן ילדה הוא גם

 יתהלכו מים כמו ימאסו
ממצרים מוציאו אל

ה ד והמדע• החכמה ונכסים ועשר
• T : V :

2 Chr. 1. 12.

201

250.

.252

וסי' דסמי׳ ולית ר נסבין לא מלין ב׳ מן זוגין י״ו ן

10 Worterpaare, deren beide Worter kein Waw copulat.: 
haben und so nur ein Mai vorkommen.

א נסיב קדמ׳ בעני׳ ב׳ ב׳ מן זוגין ד ב לא ותני׳ ל סי  ■’נ
א וסי׳ ל

2r זיה1ה נפש כל ואת בבהמה בעוף

4 Worter kommen 2 Mai in einem oder ilhulichem Ab- 
schnitte vor, das erste Mai mit vorhergehendem לא und 

das zweite Mai ohne לא

Gen. 9, 10. 
Gen. 10, 1.

Ex. 1, 3. 
Jos. 14, 12. 
,Jos. 19, 7. 
Jos. 21, 40,

אד^י לא  'Gen. 23, 11.
 .Gen. 23, 15 אדני

הפך לא  Lev. 13, 4. 
לבן הפך  Lev. 13,20. 

נחשב לא  !Reg. 10,21. 
.chr. 9,20 נחשב 2

 נתתי השרה שמעני
 מאת ארבע ארץ שמעני

 הוא לבנה בהרת ואם
 מראה והנה הכהן וראה

 דמלכ׳ • משקה כלי וכל
דר״ה • משקה כלי וכל

.5,7 .ez הגוים מן המנכם יען עשיתם לא

נח בני תולדת ואלה חם שם  
שמות דאלה • ובנימן זבולן יששכר  
ההר את לי תנה ועתה בצרות גדלות  

ועשן ועתר רמון עין  
האלה הערים תהיינה עיר עיר .30׳  

Ez. 36,3. אמר כה ואמרת הנבא לכן ביען עץ : 
je.s. 21,5. ‘ הצפית צפה השלחן ערך שתה אכול  

לי אין חמה שית שמיר  
אקח מהם וגם ללןים לנהנים  ’

בגוים יתנו כי גם שדים מלך 35!  
מצרים מארץ העלתיך כי אהרן משה י  

זבלה עמד ירח שמש
.11,12 .ez לברך ה׳ הוא אתה שמי השמים בחקי אשר ה׳ אני כי וידעתם עשיתם

Je.s. 27, 4. 
Jes. 66, 21. 
Hos. 8, 10. 
Micha 6, 4. 
Hab. 3, 10. 

Neh. 9, 6.
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.10,29 .eh^ הכהנים העם ושאר בניהם מ?יהם
.1,11 .2 chr ד״ה לשלמה אלהים ויאמר נכפים עישר*

.253
וחלוף

ד ״ ופימ׳ זוגא ולית ר נפבין מלין ב׳ מן יחיד׳ מלין ע

74 Worterpaare, deren b©id« Worter, umgekehrt voni 
Vorigen, eia Waw praefix. haben und so nur eiii Mai 

vorkommen.

Gen. 27, 37. 
Gen. 33, 13. 
Gen. 35, 23. 
Gen. 35, 23. 
Gen. 46, 9. 
Ex. 7, 19.
Ex. 9, 27.
Ex. 17, 12. 
Ex. 28, 20.

Ex. 30, 9.
Ex. 38, 25. 
Lev. 9, 22. 
Lev. 22, 23. 
Lev. 25, 44. 
Num. 3, 4G. 
Num. 14, 25. 
Nura. 16, 17. 
Nuin. 32, 3. 
Dent. 3, 17. 
Dent. 7, 19.

Dent. 26, 8. 
Dent. 27, 12. 
Jos. 13, 31. 
Jos. 15, 32.

ותירש ודגן
: T T י : •

 והבנןר והצאן
 ולוי ושמעון

 וזבלון ויששכר
 וכרמי וחצרון

ובאבנים ובעצים
. ■ך . . T  T ״

 ועמי ואני
 וחור ואהרן
רשפה ושהם

ומנהה ועלה
T : ' T :

 ושבע ואלף
והשלמים והעלה

• T : “  : T T :

̂ ושה ושור

והמאתים והשבעים
• T T ־ : • : • ־ :

 והכנעני והעמלקי
 ואהרן ואתה

 ^לעלד^^ והשבח
ל והוררז ^ 
והמפתים והאתת

; T : ־ : *

 ובמפתים ובאתות
מן ויופף עי  ו

 ואדרעי ועשתרת
ז י ע ז ן ו מ ר י י ’ ו

 ויאמר יצחק ויען
 אדני אליו ראמר

 יעקב בכור לאה בני
 בפפוקא תדי׳
 חנוך ראובן ובני

 משה אל ה׳ ויאמר
 ויקרא פרעה וישלח

 כבדים משה וידי
 דמ׳ י הרביעי והטור

קרמ׳
 קטרת עליו תעלו לא

 העדה פקודי וכפף
 ידו את אהרן וישא
 וקלוט שרוע
 לך יהיו אשר
 השלשה פדויי ואת

 בעמק יושב
 מחתתו איש וקחו

 וריבון עטרות
 וגבל והירדן והערבה

 קד׳ ‘ הגדלת המפת
דם׳

 ; ממצרי׳ ה׳ ויוציאנו
 לברך יעמדו אלה
 הגלעד וחצי

ושלחים ולבאות

10

וחצריה ובנתיה
T V •• T  V :

 וראובן וגד
 מלח1ה ומךין
 ,^למגע וזבח

 ומפכה ופפל
ויהודה וישראל

: • : T *״ • T

ולזרעו ולדוד

15

!20

!25

!30

135

1) Zusatz von a n d erer Hand.

Jos. 15,46. ובנתיה עקרון
Jos. 18,7. ללוים־ חלק אין כי
jud. 7,12. קרם בני וכל
jud. 8,10. ומחניהם בקרקר

jad. 18,14. האנשים חמשת ויענו
2 S. 11,11. דוד אל אודיה ויאמר  

1 Reg. 2,33. בראש׳ דמיהם ושבו
־ : ־ ;  T  :

1 Reg. 15,10. במלכי׳ דאפא ר״פ ואחתשנה וארבעים  
1 Reg. 20,1. ארם מלך הדד ובן ^ינים םים6וש
1 Reg. 20,22. . ה ודע מלך אל הנביא ויגש ^

דם׳
2 Reg. 23,2. רמל׳ י בית המלך ויעל והנביאים והכהגים

jer. 6,12. לןא ויאמרו בה׳ כחשו  
jer. 17,26. יהודה מערי ובאו
Jer. 21,5. אתכם אני ונלחמתי
Jer. 22,2. ך,׳ דבך שמע ואמרת
Jer. 26,5. עבךר דברי על לשמע  

Jer. 32,15. בתים יקנו עוד
Jer. 35,9. בתים בנות ולבלתי
E*. 4,14, ה׳ אדני אהה ואמר
E/ ובתולה בחור זקן ״ 9,6. 

Ez. 26,7. צור אל מביא הנני ובפרשים וברכב
• T T : V V :

Ez. 38,11. ארץ על אעלה ואמרת וךלתים ובריח  
Ez. 42,13. לשכוח אלי ויאמר והחטאת והמנחה T -  - - . . .ך ;   .

Ez. 44,22. לנשים להם יקתו לא וגרושה ואלמגה  
Ez. 45,9. ישראל נשיאי לכם רב  

zach. 7,10. תעשקו אל ועני וגר  
Prov. 14,22. רע חרשי יתעו הלוא

Job 1,13. ובניו היום ויהי   ̂ _
. Job 38,3. ס נא אזר והוךיעני ןאשאלך ב דס׳ קדמ׳ כג  

Job 40,10. וגבה גאון נא עדה והדר והוד  
Est. 3,15. דחופים יצאו הרצים  
Est. 8,11. המלך נתן אשר  
Est. 9,28. נזכרים האלה ודדמים  
K011.8,5. וךע לא םצןך; שומר  

Esra 2 ,25 . קרם׳ .ערים קרית בני ד?לשה וארבעים  
’ דם׳

E sra 8,18. אלהיע כיד לנו ויביאו

־י 18

ודעב וחרב
T  T:  V V :

 ומנחה תבח
 ובחמה ובאף

 ועמף ועבךיף
 ושלח והשכם
וכרמים ׳ושדות

• T : T :

 ושדה וכרם
וטרפה ונבלה

T : T• •  :

ונשים ןטף

T T

וצדקה ומשפט
T : ־  T : T י

ויתום ואלמנה
T:  T T : “  :

 ואמת וחמד
ובנתיו ובניו

 והמן יהמלך
 ולאבד ולהרג

ועיר ועיר
T *

ומשפט ועת

ואחיו ובניו
t v : T T
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ובריחיו ומנהליו  Neh. 3,6. 
ונערי ךאחי  Neb. 4,17. 

אחינו כבשר ועתה וכרמינו ושדתינו ’ Neh. 6,5. 
דם׳ תני׳ פרעשי בני ושנים ושבעים  Neh. 7,8.

 הישנה שער ואת
דם׳ קדט׳ י אני ואין

ושנים ועשרים  Neh. 7, 3l 
ואחד ועשרים  Neh. 7,37. 

ושנים ןאךבעים  Neh. 7,62. 
ולעשות ולשמור  Neh. 10,30. 
ושלוש ושלשים  ! chr. 3,4. 

ובניהם ןך!ם  ! chr. 9,23.
וצאן וברןר  ! chr. 12,40. 

ונכםים ועשר 2  chr. 1,12.
T ־  : V :

ושש וששים 2  chr. 9,13. 
ובנותינו ובנינו 2  ciir. 29,9.

 דם׳ תגי׳ מכמם. אנשי
תני׳ לד בני  דם׳ חדידי
 דם׳ תג׳ דליהי בני

 אחיהם על מחזיקים
 בחבדון לו נולד ששה

 ה׳ לבית השערים על
 עליהםעד הקרובים וגם

 נתון והמדע החכמה
 הזהבידד״ה משקל ויהי

 אבותינו נפלו והנה
בחרב

10

254.
וסי׳ רפמי׳ ולי׳ ואשר יחיר׳ ו“ל

36 Worter, die nur 1 Mai mit vorhergehendem ואשר 
kommen.

היקום כל את וימח אתו ואשר  ®en. 7,23. 
השמים אלהי ה׳ נשבע  Gen. 24,7. 

אביה אל שכם ויאמר תאמרו  
הפהר בית שר אין הוא

Gen. 34, 11. 
Gen. 39, 23. 
Ex. 30, 33. 
Lev. 15, 32. 
Lev. 16, 32. 
Lev. 25, 33. 
Num. 12, 11. 
Dent. 18, 20. 
Jos. 2, 10. 
Jos. 24, 31.
1 S. 12, 6.
1 S. 21, 3.
1 S. 31, 7.
1 Reg. 14, 8. 
1 Reg. 14,19.

יתן
תצא

ימלא
יגאל

 כמוהו ירקח אשר איש
 הזב תורת זאת

 ימשח אשר הכהן וכפר
 ממכר ויצא הלוים מן

 משה אל אהרן ויאמר חטאנו
 יזיר אשר הנביא אך ;דבר

 אשר את שמענו כי ע^יתם
 ריהוש׳ ה׳י את ישראל ויעבד ;ךעו

 העם אל שמואל ויאמר ה^לה
 לאחימלך דור ויאמר צויתף
 דפ׳ תני׳ ♦ ישראל אנשי ויראו בעבר

 הממלכה את ואקרע הלך
דם׳ קדם׳ .ירבעם דברי ויתר מלך

15

השיב ואשר

!20

 Reg 2. 14,28.תני׳ ♦ ירבעם דברי ויתד
דם׳

וביהוד׳ בישראל ה׳ ויער שלחתי
• : “  T

בטח ישראל אלהי בה׳ היו
. T

ולירח לשמש ושטחום הלכו
: T

 הלוך אלי ה׳ אמר כה יצאו
 העלה אשר ה׳ חי אם כי סביא
העיר באו הםללות הנה דברת

T : ־ •

היהודים כל וגם בכל
T :

קטרתם אשר מפני חטאתם
המזבחות אל ישעה ולא

T

 יקרא כמוני ומי תבאנה
 למים לכו צמא כל הוי אין

 ויאמר חגי ויען :קריבו
ויאתיגי פחדתי פחד כי יגרתי

* : T

 בו יצוק בליעל דבר
 מלכות לבוש יביאו
 שור אחד ליום נעשה

זהב העם שארית
T ;

 Chr 2. 32,22. המלך ואשר חלקיהו וילך המלך
רד״ה הנביאה♦ חלדה אל

שכב
T ־״

נתן
היה

T T

נתנו

2 Reg. 17, 13. 
2 Reg. 18, 5. 

Jer. 8, 2. 
Jer. 17, 19. 
Jer. 23, 8. 

Jer. 32, 24. 
Jer. 40, 11. 
Jer. 44, 23. 
Jes. 17, 8. 
Jes. 44, 7. 
Jes. 65, 1. 

Hag. 2, 14. 
Job 3, 25. 
P8. 41, 9. 
Est. 6, 8. 

Neh. 5, 18. 
Neh. 7, 72.

25
.255

ל יחיד׳ י״ג פ כ ופי׳ דפמי׳ ולי׳ ו
T  : •

13 Worter, die nur ein Mai mit vorhergehendem ובכל
vorkommen.

30

35

Gen. 1, 25. נעשה אלהי׳ ויאמר ח א ה
Gen. 7, 21. הרמש בשר כל ויגוע השרץ
Ex. 12, 12. מצרים בארץ ועברתי אלר׳י
Ex. 34, 10. ־ כרת אנכי הנה ויאמר הגוים
Jos. 24, 17. המעלה הוא אלהינו ה׳ כי העמים

• “  T

Jud. 7, 22. מאות שלש ויתקעו המחנה
Jud. 11, 26. בחשבון ישר׳ בשבת הערים

* T V

1 S. 14, 15. במחנה חרדה ותהי העם
Jer. 15, 13. אתן לבז ואוצרתיך חילך גבוליף
Mai. 1, 11. שמש ממזרח כי מקום
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1 מתהלך מרדכי ויום יום ובכל  Est. 2,11.
T  :

אמנה כרתים אנחנו זאת Neh. 10, 1.
בירושלם הייתי לא זה Neh. 13, 6.

5

256.
ה יחיד׳ מ וסי׳ דסמי׳ ולי׳ פת׳ ו ׳ ט

9 Worter, die nur ein Mai mit vorhergehendem למה

10 (Mem mit Pathach) vorkommen; ein Mai kommt ein
Wort mit ומה vorher vor. •

אלפים שלשת וירדו זאת ומה Jud. 15, 11.

מיכה בית עם המה ף ל
Jud. 18, 3.

אלהי את ויאמר לי Jud. 18, 24.
15 בפסו׳ ב׳ עשיתי. אשר זה Jud. 18, 24.

אבי בית כל היה לא כי יש 2 S. 19, 29.

אלהים עבד שוא אמרתם בצע Mai. 3, 14.
חולה רעה זה וגם יתרון Koh. 5, 15.

מרדכי ויום יום ובכל יעשה Est. 2, 11.
2 0 המלכה לאסתר המלך ויאמר שאלתך Est. 9, 12.

דם׳ בתר׳
i

שמואל ויאמר .קטן פת׳ י קול ומה וחד 1 S. 15, 14.

i
• הצאן קול ומה

1

25 257.
ך יחיד׳ ר ל וסי׳ זוג׳ ולי׳ למלה סמי׳ מ

Worter kommen ein Mai mit vorhergehendem 4 י

.258

וסימ׳ דסמי׳ לי׳ וחד חד וכל לה' דסמי׳ יחיד׳ ג'
3 Worter kommen 1 Mai mit darauffolgendem vor, 

sonst folgt darauf ' ק אל

Prov. 20,22. רע אשלמה תאמר אל לה׳ כןוה  
Dan. 9,4. ואתודה אלהי לה׳ ואתפללה

-  T  : -  : V T

2 chr. 13,14. להם והנה יהודה ויפנו לה׳ ויצעקו  
המלחמה

ואתפלל .ה׳ אל קוה דאית קרי׳ וכל  
ה׳ אל ניצעקו .ה׳ אל

לגוי אתם ועשיתי אחד ומלך  ez. 37,22. 
קהלת דברי בירושלם מלך  Koh. 1,1. 

פתגמא וכגמא ליבראל ומלך  Esra 6, n . 
העמדת נביאים וגם ביהודה מלך  Neh. 6,7.^

30

.259.
וסי׳ זוג׳ ולי׳ מלין תרי׳ מן מ' דמשמ׳ יחיד׳ ט׳

9 Wdrterpaare, die nur ein Mai mit Mem praeOx. des 
ersten Wortes vorkommen.

Ex. 34,29. משה ברדת ויהי סיני מהר
Lev. 1,1. משה אל ויקרא מועד מארזל

Lev. 13,3. ע את הכהן וראה בשרו מעור ע ה  
Lev. 27,17. יקדיש היבל משנת אם היבל משנת  

Num. 10,12. למסעיהם ישראל בני ויסעו סיני ממדבר
T ־* *   : * •

Deut. 34,1. מערבות משה ויעל מואב מערבת  
jer. 39,14. ירמיהל את ויקחו וישלחו המטרה מחצר  
jona 4,11. נינוה על אחוס לא ואני עשרה משתים  
Neh. 5,14. אותי צוד, אשר מיום גם עשרים משנת

35

.260

׳ ה יחיד׳ ז ל א וסי׳ דסמי׳ ולי׳ ו

7 Worter kommen nur ein Mai mit vorhergehendem
.vor ואלה

Ex. 28,4. חשן הבגדים ואלה
Num. 26,67. לגרשק למשפחתם הלוי קורי  ̂

jud. 3,1. לנסות ה׳ הניח אשר הגוים
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ישראל אל ה׳ דבר אשר הדבריס ואלה  Jer. 30,4.
ומשי מחלי מררי בני משפחות י 1  chr. 6,4.
הקהתי מבני ובניהם העמדים 1  chr. 6,18.

ציביםאשרלמלךשלמה1ד שדי 2  chr. 8,10.
ד״ה

261.

ה יחיד׳ ת וסי׳ דסמי׳ ולי׳ א

11 Worter ^ntmes nur 1 Mai mit vorhargahendem אתה  
vor.

בני וה אתה ויאמר זה אתה  ên. 27, 24.
V  T ־  ־

פיך ועל ביתי על תהיה  oen. 41,40. 
אצוך אשר כל את תדבר  
רור אל נתן ויאמר האיש  

אבשלום אל חושי ויבא דבר  
j _ אבישי אל דוד ויאמר קח  

המלך אדני נתן ראמר אמרת  
דנכרי »שבתך מכון השמים ת^מע  

בתר׳ ♦ יעקב עבדי תידא אל
5 ישראל בית את הגד אדם ן  

הים בגאות מושל

Ex. 7, 2.
2 S. 12, 7.
2 S. 17, 6.
2 S. 20, 6.
1 Reg. 1, 24. 
1 Reg. 8, 43. 
Jer. 46 28. 
Ez. 43, 10. 
Ps. 89, 10.

10

1 Reg. (S ז ואתה ז ספסוק׳ ב* י יסה ^
Er. 38,9. בתר׳ ♦ הזהרת כי ואתה

דם׳
P8.145,15. ישברו אליך כל עיני נותן

• Dan. 12,13. ותעמד ותנוח לקץ לך

263.

ה יחידי׳ ת צ ר וסי׳ דסמי׳ ולית א
T  :  “

8*Worter komiaen Bur 1 Mai mit Torhergehendem ארצה
T  • ־ 

vor.

Gen. 20, 1. 
Gen. 32, 4. 

Gen. 46, 28. 
Ex. 4, 20.

.262
וחלוף

 אברהם משם ייסע הנגב ארצה
 מלאכים יעקב וישלח שעיר

 לפניו שלח יהודה ואת גשן 115
 אשתו את משה ויקח מצרים
 Jer. 50,3. מצפק גוי עליה עלה כי לשמה

Ez. 12,19. הארץ עם אל ואמרת ממלאה
 לאשר מועף לא כי ן זכלון

בפס׳ ב׳ י לה מוצק1 נפתלי וארצה |20

Jes. 8, 23. 
Je.s. 8, 23.

25

264.

א ״ א יחידי׳ י ו ה וסימ׳ רסמי׳ ולי׳ ו

11 Worter kommen nur 1 Mai mit vorhergehendem והוא 
vor.

Gen. 42, 38. 
Gen. 49, 20.

 בני ירר לא ויאמר
לחמו מאשר.שמנה

 לבדו והוא |
יתן * 1

ן

j

ה יחיד׳ א ת א וסי׳ דסמי' ולי' ן ר״

1 S. 20, 29.
2 S. 14, 19.

 נא שלחני ויאמר
יואב היד המלך ויאמר

30j| צוה 
שם :

T י :

11 Worter, die, umgekehrt voiu Vorigen, nur 1 Mai mit 
vorhergehendem ואתה vorkommen.

T ־   :

2 S. 15, 30. הזיתים במעלה עלה ורוד הולך : מחתתו איש וקהו ה ואתה ח א ו Num. 16, 17.
1 Reg. 19, 4. יום דרך במדבר ו ^ ר ענקים בני ורם גדול עם שמעת

T  :  “  T
Deut. 9, 2.

2 Reg. 2, 23. אל בית משם רעל עלה לך חטאתי לא ואנכי עשה Jud. 11, 27.
2 Reg. 5, 25. אדניו אל ויעמד בא

T
35 הקיני אל שאול ויאמר עשיתה 1 S. 15, 6.

2 Reg. G, 32. בביתו ישב ואלישע אמר לחי כה ואמרתם שלום 1 8. 25, 6.
Zacli. 6, 13. ה׳ היכל את יבנה ישראל כל עיני המלך

T

אדני 1 Reg. 1, 20.
P8. 37, 5. דרכך ה׳ על גול ועשה הלבנון מן יררו עברי תשא 1 Reg. 5, 23.
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ד יחיד׳ י׳׳ז ופיט׳ דסמי׳ ולית ע

17 Worter kommen nur 1 Mai mit vorhergehendem י,(ך
vor.

לחם תאכל אפך בזעת שובף עד  Gen. 3,19. 
שור על פשע דבר כל על האלחים  e3c. 22,8.■

* V: T

תשמעו לא אלה עד ואם אלה  Lev. 26,18.
עמלק את והכיתה לך עתה אשה 1  s. 15,3.

קם ודוד בא הנער דוד 1 10  s. 20,41.
הבית תוך עד באו והנה תוך 2  s. 4,6.

דמ׳ י מוצק הים את ויעש שפתו 1  Reg. 7,23.
אלה עשו ומעלליך דרכך לבך  Jer. 4,18.

מכותיה אנושה כי יהודה  Micha 1,9.
T  :

ציון בת ונחי חולי בבל  Micb»4,10. 
כבודי מה עד איש בני מה  Rs- 4,3.

לנו ויאר ה׳ אל קרנות  Rs- 27.
תבנה שדי עד תשוב אם שרי  , Joh 22,23.

.38,11 08 תבוא פה עד ואמר פה זי  
ומאמר פתגמא עירין בגזרת דברת  Dan. 4,14.,

אנה ידעו לא והסגנים כן  Reh. 2,16.
דד״ה י בקברתיו ויקכרהו למאד 2  chr. 16,14.

.267
בבבל וסי׳ מוררפין אתין ג׳ מן מלין 1

6 Worter, in denen ein Bachstabe 3 Mai bintereinander 
wie in dem Worte יבבבל vorkommt.

צבאות ה׳ אמר כה כי ת5בב
משנאי עניי ראה ה׳ תננני

דתה׳ .גוי אל מגוי ויתהלכו ומממלכה
דד״ה * וחברו מממלכה

T T  : -  •

כככבי הרבית ובניהם ככ׳כבי
בעיר ועיר בגד גוי וכתתו הןןמם

Zacb. 2, 12.
Ps. 9, 14. 

Ps. 105, 13.
1 Chr. 16, 20. 

Neb. 9, 23.
2 Chr. 15, 6.

16

20

268.

וסי׳ בתבת׳ מתחלפין פסוקים ר

3 Verso, in denen dieselbe Redensart unter von einander 
abweichender Form vorkommt.

 עולם עד ולזרעך . הארץ כל את כי
 עולם עד ובזרעך * לאות בך והיו

לעולם ובזרעך י נעמן וצרעת

Gen. 13, 16. 
Dent 28, 46. 
2 Reg. 5, 27.

266.

וסימ׳ זוגה לית חד כל יחירין ת

8 Worter (aus dem Stamme גוה)י in angegebener Form 
nur 1 Mai vorkomraen.

שם בני אלה לגויהם  Gen. 10,31. 
אליה קרב לא ואבימלך הגוי  Gen. 20,4. 

צואדו את יביא אשר . והגוי  Jer. 27,11.
למכים נתתי גוי  Jes. 50,6.

יררשון יום יום ואותי קנוי 2.
והממלכה הגוי כי ןהגוים  Je®• 60,12.

דצסני׳ ♦ צבאות ה׳ נאם אני חי לכן גוי 2,9.
דזכרי׳ ♦ וגויס רבים עמים ובאו וגוים  zach. 8,22.

25! ,269

ה ט ש ״ג מן |  מן אחרי מלה וכל דכו׳ לי׳ וחד חד כל כ
וסימג׳ דכות׳ לישנא

Verzeichniss von 23 Wdrtern, die in der angegebenen Form 
Oder Bedeutung nur ein Mai vorkommen, mit einer 
kleinen Veranderung (etvva durch praefixum) oder in 

anderer Bedeutung aber immer diese Form haben.

Gen. 18,13. האמנם וכל ויאמרה׳אלאברהםי אמנם
 דכות 1

Gen. 37,4. 35* בדברו וכל אתס כי אחיו ויראו דברו  
רכות׳

Ex. 31,14. מעמיה וכל השבתי את ושמרתם עמיה
T V - T •״   V •

רכות׳
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10

15

וכל .ההמה חאנשים ויאמרו הלןךיב 1  Num. 9,7.
רכות׳ להקריב יי

לישן וכל ענותי ובית ומערת ענות  J08.15,59.
רכות׳ עניה ‘

בחבלי וכל מנשהי חבלי ויפלו חבלי  Jos. 17,5. 
רכות׳

שום וכל י המים מיכל עברו מיכל 2 8.17,20.  
דכו׳ אתתא

ובחיל וכל י סוסים שמה וישלח כבד וחיל 2  Reg. 6,14. 
רכות׳ כבד

וכל י מצרים מלך עור הסיף ולא הסיף 2  Reg. 24,7. 
רכות׳ להסיף

שום וכל אחדי אלי ויעף דגש♦ רצפה  Jes. 6,6. 
רכו׳ אתתא

שום וכל י אחיו את עקב בבטן רה ^ hos. 12,4.
רכות׳ אתתא

וכל י יכבוש ירחמנו ישוב במצולת  Micha 7,19. 
רכות׳ ממצולות

.8.9,13? לשון וכל י אותם רמים דרש כי וכר נ  
קמץ דכו׳ דכר

שום וכל תאותי על רשע הלל כי הלל 10,3.
דכותיה אנש

ורע טוב וכל רשעי זרוע שבר ורע  ps. 10,15.
T T  T T

רכות׳
וכל י חסיד כל יתפלל זאת על מצא 32,6.

רכות׳ ממצא
שום וכל י עוזה עוך צוהאלהיך עוזה  p8. 68,29.

רכות׳ אנש ,
אנש שום וכל י אמון אצלו ואהיה אמון  Prov. 8,30. 

רכות׳
נגיה וכל ידעךי רשעים אור גם יגה 305 18,5.  

רכות׳ ,
וכל מעבירי כנו עלי ועמד במלחמה  Dan. 11,20. 

רכות׳ ובמלחמה
: * : T T

.8,8 .2 chr ד״הי י נותרו אשר בניהם מן למס 
דכותי׳ עיבד למס וכל י

.32,10 .2 chr וכל י דד״ה י סנחריב אמר כה במצור 
רכות׳ ובמצוק במצור ̂ י : T ג T

Chr 2. 36,20. ועל וכל י החרב מן השארית ניגל
רכות׳ את

20

25

30

35

.270

ה ט ו מן ש ׳  וחר חד וכל רכות׳ לי׳ וחר חד רכל מלין י
וסימנ׳ דכותי׳ ספרא כל

Verzeichniss von 16 Wortern, die in der ganzen heiligen 
Schrift, mit Aasnahme eines Bnches, nur ein Mai vor- 
kommen, in dem ausgenommenen Bache aber i miner so 

vorkommen.

וכל .לו יכל לא כי וירא .Gen. 32,26ותרןע  
רכות׳ יחזקאל

Lev. 13,51. ייחזקאל וכל הגנעי את וראה למלאכה T T • ג
רכות׳

Num. 31,18. שיר וכל י בנשים הטף וכל בנשים  
רכות׳ השירים

Dent. 6,17. שמרקאתיוכלתהלות ועדתיו שמורת  
רכות׳ ̂ י  

1 S. 1,9. וכל אכלה. אחרי חנה ותקם מזו!ת  
רכות׳ יחזקאל  ’

1 S. 17,18. אסוזר וכל י החלב חריצי עשרת ואת  
’ ’ דכותי׳ י

1 Reg. 20,27. וכל התפקדו. ישראל ובני התפקדו  
דכותי׳ וידבר  ’ ’

Ez. 37,24. וכל עליהם. מלך דור ועבדי  
רכות׳ משלי

jes. 4,2. וכל . צמח יהיה ההוא ביום  
דכו׳ השירים שיר

P3.49,15. תריסר וכל שתס לשאול כצאן  
דכותי׳

P8.145,21. ירמי׳ וכל ♦ פי ידבר ה׳
רכות׳

Job 10,17. דניאל וכל נגדי♦ עריך תחדש  
דכו׳

Prov. 23, 13. וכל מוסר. מנער תמנע אל ימות לא  
דכו׳ יחזסאל  ^

ורועה

לצבי

ירעם

תהלת

וצבא
T  T :
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השיבנו 5י 21. 1 תהלותן וכל י ונשובה אליך ה׳ 
רכות׳

וכל ד״ה♦ י ה׳בעזא אף ויחר זים1אל לפני 1  chr. 13,10. 
דכותי׳ תהלות

ד״ה י שרי את עליהם ה׳ ויבא דאפלהו 2  chr. 33,11.
דבותי׳ שפטים וכל

.271

ה ט  כותי׳ בספרא לית והר הר רכל מלין כ״א מן ש
וסימניהון במ״א דכותיה קרי׳ וכל

Verzeichniss von 21 Wortern, die in einem Buclie der 
heiligen Schrift nur ein Mai so vorkommen, wahrend sio 
in den ubrigen Buchern i m m e r so vorkommen, mit Aus- 

nalime einer Stelle.

.len. 10,1) ויולרו

10

Dent. 21, 15. 

.Dent. 8, 14 ורס
T  :

Jes. 2, 12.

 .Dent. 13,7 בסתר
1) 2 S. 12, 12.

.שם נח בני תולרת ואלה
 כי י במ״א דכותי׳ קרי׳ וכל

(וילרו) לאיש תהיין
; T : י

 וכל ‘ ה׳ את ושכחת לבבך
 20 על ♦ מלע׳ במ״א רכית׳ קרי׳

I (ורם) ורם גאה כל I י*"*" ״
 I אמך• בן אהיך יסיתך כי

 כיו • במ״א רכות׳ קרי׳ וכל
I בסתר עשית אתה

V T ־

14,4 .Jos 25מטות*| שני יוסף בני היו כי ומגרשיהם 
 במ״אן דכו׳ קרי׳ וכל

 אשרן הערים כל • ומגרשיהן
מטר! ואל טל אל בגלבע הרי
 רוח • במ״א רכות׳ קרי׳ וכל

ה׳ משיח אפינו
 אל לאמר אבנר עוד ויסף

עשהאל
 לאחיך • במ״א רכות׳ קרי׳ וכל

 הנה אמר ולשרה
דמלכי׳ המלך• אמר כה ואמרת

 למען • במ״א דכו׳ קרי׳ וכל
ומים לחם יחסרו

Num. 35, 7.
,s. 1 משיח 2 21.
T * ־•

Thr. 4, 20.

.S. 2,22 אחיף 2

Gen. 20, 16.

30

1 Reg. 22, 27. 
Ez. 4, 17.

ומים

1) Z usatz  von a n d e re r H and.

35

וכל • בכי אשא ההרים על מקנה
 לאברהם במ״א• רכות׳ קרי׳

למקנה
 וכל מרעתו• ההוא הגוי ושב
 ד׳רעה אל במ״א• דכו׳ קרי׳

 המלאך ידו וישלח
דשם׳

הרעה על
T T ־ T

 וכל תשלחו• שנים שבע מקץ
 • חפשים במ״א דכו׳ קרי׳

צום זה הלוא

T : *חפשי

 בבל מלך נבוכדראצר
 ויצוהו • במ״א דכו׳ קרי׳ וכל

אחד המלך

רצו

 בהיות• ה׳ אני כי וידעתם
 חטאת במ״א• דכו׳ קרי׳ וכל

(מזבחותיכם) יהודה

מזבחותיהם
V •• : : *

 צבאות• ה׳ נאם ההוא ביום
 ואנכי • במ״א דכו׳ קרי׳ וכל

אשיתך(תקראו) איך אמרתי

תקראו

 עברי משה תורת
 זכרו • במ״א דכו׳ קרי׳ וכל

ארץ מני אבד

זכרו

 וכלקרי׳דכו׳ נגד• שלחן לפני
 שדה בהמות גם • במ״א

תערוג

ת^רך

 וכל ישי• בן דוד תפלות כלו
 ההיא בעת • במ״א דכו׳ קרי׳

שי יובל

S ישי * T

 קרי׳ וכל • וינחם ישתקו כי
ר ישאו דכו׳במ״א•  בתףוכנו

(וישמחו)

וישמחו

 דכו׳ קרי׳ וכל עדתיך• נפשי
אלהי ה׳ • שמרה במ״א

T ; T

אברהם

שמרה
T : IT

 וכל • לראשונים זכרון אין
 אל רבר • במ״א דכו׳ קרי׳
(זכרון) בחדש ישראל בני

זכרויז

 וכל • שעמלו ארם יש כי

19

בחכמה
T : T :

Jer. 9, 9. 
Gen. 23, 18.

Jer. 18, 8.

2 S. 24, 16.

Jer. 34, 14. 
Jes. 58, 6.

Jer. 39, 11. 
2 Reg. 16, 15.

Ez. 6, 13. 
Jer. 17, 1.

Zach. 3, 10. 
Jer. 3, 19.

Mai. 3, 22.
Job 18, 17.

P8. 23, 5. 
Joel 1, 20.

Ps. 72, 20. 
Jes. 18, 7.

Ps. 107, 30. 
Job 21, 12.

Ps. 119, 167. 
1 Chr. 29, 18.

Koh. 1, 11. 
Lev. 23, 24.

Koh. 2, 21.
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והנה ♦ במ״א דכו׳ קרי׳ 1 ̂!1.־״ 28,21.
 ר״ה • הכהגים מחלקת

(בחכמה)
T : T “

וכל . ממות מר אני ומוצא וחוטא  Koh./, 26. 
לא ‘ במ״א דכו׳ קרי׳  jes. 65,20.
עול עור משם יהיה  

((והחוטא

.272

ה ט  לה חלוף קרי׳ וכל מלה חרא ספר׳ כל חילופי ש
' וסימנ׳

Verzeichniss von Wortern, die in e i n e i n  B u c h e  der 

heiligen Schrift immer so  vorkommen, in den iibrigen 

Biichern aber in anderer Form.

• קרי׳ וכל ♦ אכרם אל ה׳ וירא הנראה !2י ז  
הנראה

T : * ״

וכל ‘ יהורה וירד ההיא בעת ויהי חירה  «en. 38,1.
חירם קרי׳ ,  

וכל ♦ לה׳ ויזבחו העם את ואשכחה  ^x. 8,5.
ואשלחה קרי׳ ׳  

קרי׳ וכל הכרובים♦ והיו כנסים פרשי  ex. 25,20.
כנסים פרשים ’ ’

: • : T • ־־

וכל ♦ הקרש ארך האמה וחצי ואמה 26,16 .

קרי׳ וכל ל<**ושיע♦ יחל והוא קמ׳ ;חל 1
פת׳ נסל

וכל מצרים♦ יעקב בא כאשר נישיבום
ויושיבם קרי׳

וכל ♦ אחימלך אל נבה דוד ויבא נבה
נבח קרי׳

קרי׳ וכל ♦ כל אין ולרש כבשה
כשבה

T : *

קרי׳ וכל אתי♦ אל המלך ויאמר דגש אתי
רפי ♦ איתי !0

 וכל עצמות♦ את ויקח דוד וילך שן בית
שאן בית קרי׳

וכל ♦ בבמות מזבחים העם רק נבנה r T : *
נבנה קרי׳

 קרי׳ וכל ♦ עיר כל והכיתם מבחור !15
j מבחר
קרי׳ וכל ♦ התפת במות ובנו לבי על ;
לבי אל '

וכל ממצ׳♦ אוריהו את ויוציאו אוריהו T י !
אוריה קרי׳ 20

T • י 1

קרי׳ וכל החרף♦ בית יושב והמלך האח ן
האח '

T V

קרי׳ וכל ועלו♦ הסוסים אסרו המרינות ׳
השריונות

קרי׳ וכל ♦ שנה בשלשים ויהי ?בר ?הר 25
פרת נהר

וכל ♦ השנה היא לחדש בחמשה יו;כין | האמה וחצי אמה קרי׳
קרי׳ וכל ♦ והנה הכהן וראה מךאה 13,20 .

I מראה
אתף קרי׳ וכל ♦ גר אתכם יגור וכי ;30  Num. 15,14.

I ן קרי וכל מצלמנה♦ ויסעו בפונן ו נ פ  Num. 33,42. 

י י ויפע ויפן קרי׳ וכל מ״ת♦ ונסע♦ ונפן  Dent. 2,1. 
קרי׳ וכל ההר♦ תחת ותעמדון ותקךבון  Deut. 4 , 11. 

ותעמדו ותקרבו
אלה קרי׳ וכל ♦ והחקים הערות אלה  Deut, 4,46.

העדות
.10,23 .Jos קרי׳ וכל ויוציאו♦ כן ויעשו המערה מן

35

ןהרכין קרי׳
קרי׳ וכל ♦ יורו עמי ואת מלרע לחל

מלעיל לחל
מלר׳ לנשיא קרי׳ וכל מלע׳♦ לנשיא

- T ’ י : T *

 קויתי קרי׳ וכל המסתיר♦ לה׳ וחכתי וקויתי
וכל ♦ יגעתי לריק אמרתי ואני כליתי

כליתי קרי׳
 יחןק;הו קרי׳ וכל יחזק;ה תריסר
קרי׳ וכל ♦ בת ותלר עוד ותהר רחמה

• T  T י

רחמה
אזמר קרי׳ וכל ♦ אזמרה ולשמך תהלות i ! מהמערה

Jad. 13, 6.

1 S. 12, 8.

1 S. 21, 2.

2 S. 12, 3. 

2 S. 15, 19. 

2 S. 21, 12. 

1 Reg. 3, 2.

2 Reg. 3, 19. 

Jer. 7, 31. 

Jer. 26, 23. 

Jer. 36, 22. 

Jer. 46, 4. 

Ez. 1, 1. 

£z. 1, 2. 

Ez. 45, 23. 

Ez.

Jes. 8, 17. 

Jes. 49, 4.

Hos. 1, 6. 

P8. 18, 50.
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קרי׳ וכל כבודו* שם וברוך ןאמץ אמץ ־*? 72,19.
אמן אמן ״  

בגי קרי׳ וכל בה׳• בטחו אהרן בית  ps. 115,10. 
אהרן

ךברי קרי׳ וכל • דוד בן שלצן־ה משלי  Prov. 1, 1. 
שלטת

קרי׳ וכל עוד* ויחכם לחכם תן לחכם  Prov. 9, 9. 
לחכם

T T V

קרי׳ וכל נדע• ולא ידעת מה נדע ולא  Job 15,9.
נדע לא

ראם וכלקרי׳ ריםבתלם• התקשר רים  Job 39,10.
חולה קרי׳ וכל • חולה רעה יש חולה  Koh. 6,12. 
וכל • השמש תחת וראה שבתי יקרה  Koh. 9,11.

יקרא קרי׳ .
.3,27 • פתח קרי׳ וכל • לא נור וריח קמץ עדת ״«<!  

ה׳ עדת
וכל • אחשדרפניא מתכנשין (?) קמץ קל  Dan. 3,5. 

פתח קל קרי׳
קרי׳ וכל הוית♦ חזה דנה באתר פת׳ לה  Dan. 7,7. 

קמץ
וכל • ליליא בהווי הוית חזה פתח כבר  Dan. 7,13. 

קמץ קרי׳
וכל בארצות• ידו וישלח פת׳ רצות ^  Dan. 11,42. 

קמץ קרי׳
תךבקון קרי׳ וכל תךבקין רות  

קרי וכל השמיעני• הראיני השירים שיר '
השמיעני הראני

וכל ישבה• איכה • בגוים רבתי קינות  t!.1,1 .״  
רבת קרי׳

מאה קרי׳ וכל • ומאה ועקןרים אסתר  
ועשרים

לחדש קרי׳ וכל • מלרע לחדש אסתר  
מלעיל

יוידע יויקים יויריב יוצדק ישוע עזרא •
T T ״  *T • T T י  T  -

יהו^ריב יהוצןק ןהושע קרי׳ וכל  
;־ר^ידע ן־הדקים

10

15

20

.273

ה ט  קרי׳ וכל דסמי׳ לי׳ וחד חד דכל מלץ מ׳ מן ש
' וסימ׳ חלוף

Verzeichniss von 40 Wortcrgruppen, die nur ein Mai
in dieser Wortfolge vorkommen, sonst aber immer in einer

andern Wortfolge.

Ex. 16,23. וכל אשר הוא אלהם ויאמר שבת שבתון•  
שבתון שבת קרי׳

Ex. 29,18. האיל כל את והקטרת הוא לר,׳ אשה  
לה׳ הוא אשה קרי׳ וכל • ם״פ

Ex. 36,17. וכל המשים• ויעשללאת המשים ללאת  
ללאת המשים קרי׳

Lev. 12,8. לא ואם לחטאת ואחד לעלה אחד
T  “  : T V :  T : T V

 לחטאת אחד קרי׳ וכל תמצא•
לעלה ואחד

T : t v:

 Lev. 16,4. קדש. בד כתנת בשרו את במים ורחץ
 במים בשרו ורחץ קרי׳ וכל

Lev. 19,3. קרי׳ וכל ואביו• אמו איש ואביו אמו
ואמו אביו

• : * T

Lev. 20,25. ♦ הבהמה בין והבדלתם ובעוף בבהמה  
ובבהמה בעוף קרי׳ וכל

T -  I T י

Lev. 21,2. קרי׳ וכל לשארו• אם כי ולאביו לאמו  
ולאמו לאביו

• : • T  :

Lev. 23,21. וקראתם מושבתיכם בכל עולם הקת  
בכל לדרתיכם קרי׳ וכל • בעצם  

מושבתיכם
Num. 31,22. את קרי׳ וכל הכסף• ואת הזהב את אך  

הזהב ואת הכסף
Deut. 6,18. הטוב קרי׳ וכל * ועשית ןהטוב הישר  

והישר
Deut. 16,18. קרי׳ וכל ושטרים• שפטים צדק משפט  

ומשפט צדק
J08.18,1. 35| בני עדת כל ויקהלו נכבשה והארץ  

הארץ ונכבשה קרי׳ וכל • ישראל  |
J08.24,14. וכל ה׳. את יראו ועתה ובאמת בתמים  

ובתמים באמת קרי׳ י "

19*

25

30
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אנה ואמר ארכה וכמה רחבה כמה
T : T  T “ : T : T  T -

קרי׳ יכל ♦ אחים בין הוא כי רוח רןךים 1 קרי׳ וכל וישחיתס עליהם ויחנו ו^הושור  Jud. 6,4.
ו^ה ושור ̂ י ‘  

קרי׳ וכל * המחבאים מכל ורעו וראו 1  s. 23,23.
וךאו וךעו ‘  

ס אשר ועתה אדני המלןי 2 8.14,15. ב ר ל תי א וכל ב  
המלך אד־ני קרי׳

אבשלום ויקרא הארץ ובין השמים בין 2 8.18,9 ♦.

 רולים ריח
 אנו ואמר

אךבר. כמה קרי׳ וכל אתה
רחכה וכמה

T : T  T -  :

♦ עבדיך חרפת ה׳ וכר עמים רבים
 רבים עמים קרי׳ וכל

 בקול רעהו מברך השכים בב;קר | ן ובין הארץ בין קרי׳ וכל
בב;קר השכם קרי׳ וכל ♦ גדול I ! השמים

רשם דור♦ אל גד ויבא מזבח לה׳ הקם 2 8.24,18.'*  
לה מזבח הקם קרי׳ וכל '

ארונה אל המלך ויאמר חמשים שלולים 2  s. 24,24. 
חמישים קרי׳ וכל דשמ׳♦  

I! שקלים ׳ •  T :

15 ן קרי׳ וכל אדני♦ כשכב והיה שלכז׳ה ובני  ! Reg. 1,21.

 קרי׳ וכל עויל♦ אל אל יסגירני אל אל !|0

 אל אל י
 קרי׳ וכל בפלגות♦ ירא אל וחמאה דבש

ודבש חמאה
-  : T  : V

קדם♦ כירחי יתנני מי קרם כ:ךחי
קךם כימי קרי׳ וכל

 וכל לזקנים♦ בעז ויאמר ומחלון לכליון I | בני שלם־ה
.9,2! .2 Reg וכליון מחלון קרי׳ ̂ | י את וישלח אמוץ בן הנביא ישעיהו אל

קרי׳ וכלי המלך♦ להם וימן של^צ שנים : ! דמל׳♦ הבית♦ על אשר אליקים
שנים שלוש ̂ ן אמוץ בן ןקעיהו אל קרי׳ וכל

קרי׳ וכל ♦ מעזים ולאלה ובכסף בזהב |20| הנביא .
.21,6 .Jer ובזהב בכסף : אני♦ וגלחמתי חזקה ובןרוע גטויה ב;ר

 וכל מלאכה♦ עשי לרב ועמך ועץ אבן
ואבן עץ קרי׳

וכל בבקר♦ בבקר ולעמד ולהלל להרות

 ובןרוע חזקה ב;ד קרי׳ וכל
נטויה

T :

וכל ואפי♦ ותתךחמתי לשממה לחרבה  •Jer. 44,6. 
ולהדות לסלל קרי׳ |25| ולחרבה לשמה קרי׳  

וכל ד״ה♦ בך בחר ה׳ כי עתה ראה  j וכל אדם♦ עליכם והרביתי ופרו ורבו  e .36,11.  ־
ראה עתה קרי׳ : | ורבו פרו קרי׳  

שלמה עשה כי 2של^ ואמות  i בני ונקבצו ישראל ובני והודה בני   h08. 2,2.
 ושראל בני קרי׳ וכל ♦ יהורה

יהורה ובני

H08. !», 16.

Zach. 2, 6.

Ps. 89, 51. 

Prov. 27, 14. 

Job 16, 11. 

Job 20, 17. 

Job 29, 2. 

Ruth. 4, 9. 

Dan. 1, 5. 

Dan. 11, 38. 

1 Chr. 22, 15. 

1 Chr. 23, 30.

1 Chr. 28, 10.

2 Clir. 6, 13.

'30
 שלש קרי׳ וכל ד״ה♦ כיור

אמות
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וי׳׳ו נסבין דלא ואלין וי״ו רנסבין אלין וסימן מיחדין מנהון י״ד בהון דמשתבשין פסוקים ה 274.
Verzeichniss von 20 Versen, in deren Wortfolge (der Volkernamen PalSstina’s) leiclit Fehler einschleichen; 14 von ilinen 
haben je eine eigene Reihenfolge, (dieOandern kommen je 3 in einer angegebenen Reihenfolge vor); zugleich wird ange-

gebeu, welche mit und welche ohne Waw copulat. stehen.

Ex. 3, 8. 
Ex. 3, 17. 
Ex. 13, 5.

Ex. 23, 23.

Ex. 23, 28.

F .X .  33, 2.

Ex. 34, 11.

Num. 13, 29. 
Dent. 7, 1.

Dent. 20, 17.

Jos. 3, 10.

Jos. 9, 1. 

Jos. 11> 3• 

Jos. 12, 8. 

Jos. 24, 11.

ה׳ סימן . כתמפ״וס ♦ והיבוסי והחוי והפריזי והאמרי והחתי הכנעני ) להצילו וארד  
וי״ו ובתריהון בקדמא אתכם) אעלה ואמר  
סימן . כתמ״וס י והיבוסי והחוי והאמרי והחתי הכנעני • ארץ אל ה׳ יביאך כי והיה  

והנתינים והשערים והמשרדים והלרם הכהנים ומן ישראל מבני ויעלו ♦ Esra7,7.
סימן ♦ מתפכ״ום ♦ והיבוסי החוי והכנעני והפריזי והחתי האמרי ♦ מלאכי ילך כי  

וע£5ולנ לבנות ולהרוס ולהאביד ולנתוץ לנתוש הזה היום הפקדתיך ראה  Jer. 1, !0.
♦ ולאהות לאח ולבת ולבן ולאם לאב אדם מת ואל  e*• 44,25. 

סימן • וכ״ת ♦ החתי ואת הכנעני את החוי את • הצרעה את ושלחתי  
עמרה ואת סרס את הירדן ככר כל את ♦ וירא עיניו את לוט וישא  ♦ Gen. 13,10.

העס ואת הנשים את לוט את וגם ♦ הרכוש כל את וישב ♦  Gen. 14,16.
עלת ואת עלתו את בגדיו את ♦ במים בשרו את ורחץ ♦  Lev. 16,24.

בעירם ואת העדה את העדה את והקהל ♦ המטה את קח ♦  Num. 20,8.
♦ הארץ ואת השמים את האלה הדברים את ♦ שבטיכם זקני כל את אלי הקהילו  oeut. 31,28. 
♦ האשרות ואת הבעלים את אלהיהם ה׳ את ♦ ה׳ בעיני הרע את ישראל בני ויעשו  J״d. 3,7. 

סימן ♦ כמתפ״וס ♦ והיבוסי החוי והפרזי והחתי האמרי הכנעני ♦ מלאך לפניך ושלחתי  
כליו כל ואת מיתריו את המסך ואת אדניה ואת עמדיה את החצר קלעי את ♦ ex. 39,40.

ונפתלי דן וזבולן ואשר גר ראובן הקללה על יעמדו ואלה ♦  Dent. 27,13. 
בקדמא ה׳ סימן ♦ מכתפ״וס ♦ והיבוסי והחוי והפרזי והחתי והכנעני האמרי • אשר את לך שמר

וי״ו ובתריהון ♦
וי״ו כולהון סימן תס״מך♦ והכנעני♦ בהר יושב והאמרי והיבוסי וההתי הנגב בארץ יושב עמלק ♦ 

ה׳ סימן ♦ תגמכפ״וס ♦ והיבוסי וההוי והפרזי והכנעני והאמרי והגרגשי החתי רבים♦ גוים ונשל  
וי״ו ובתריהון בקדמא ♦

סימן ♦ תמכפ״וס ♦ והיבוסי החוי והפרזי הכנעני והאמרי ההתי תחרימם החרם כי  
ובכקרנו בצאננו ובבנותינו בבנינו ובזקנינו בנערינו משה ויאמר ♦ ex. 10,9.

♦ כנו ואת הכיר את ואת את ואת את הנחשת מזבח את  ex. 39,39.
ושקויי שמני ופשתי צמרי ומימי לחמי ♦ אמם זנתה כי ■  hos. 2,7.

והאמרי הגרגשי ואת הפרזי ואת ההוי ואת החתי ואת הכנעני את ♦ תדעון בזאת יהושע ויאמר  
סימן ♦ כתופנ״מס ♦ והיבוסי

דמין פסוקין י״ח ♦ יוסף ואת רחל ואת לאה ואת ילדיהן ואת השפחות את וישם  Gen. .33,2.
♦ ואת ואת ואת ואת את בהון דאית

סימן ♦ תמכפ״ום והיבוסי♦ החוי הפרזי הכנעני והאמרי החתי המלכים♦ כל כשמע ויהי  
העכירת ואת הבדיל את הברזל את הנחשת את הכסף ואת הזהב את אך  ♦ Num. 31,22. 

בקדמא ה׳ סימן ♦ כמתפ״סו ♦ והחוי בהר והיבוסי והפריזי וההתי והאמרי ומים ממזרח הכנעני  
וי״ו ובתריהון ♦

סימן ♦ תמכפו״ס ♦ והיבוסי החוי הפרזי והכנעני האמרי החתי ובערבה♦ ובשפלה בהר
דד״ה ♦ ואשר גר נפתלי ובנימין יוסף דן 1  ♦ chr. 2,2. 

סימן ♦ מפכתג״וס . והיבוסי החוי והגרגשי והחתי והכנעני והפרזי האמרי הירדן♦ את ותעברו  
.31,28 . ולנטוע לבנות ולהרע ולהאביר ולהרס ולנתוץ לנתוש שקדתי כאשר והיה ־*®ז• ♦

4,2 .08̂ ורמים פרצו ונאף וגנב ורצח וכחש אלה   ♦.
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.8,5 .̂ סימז . כתמס״וס * והיבוסי והחוי והפרזי והאמרי החתי הכנעני * ישבו ישראל ובני ״ז•  
ולזבח ולמלואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה זאת .  Lev. 7, 37.
ולאבתינו ולנביאינו ולכהנינו לשרינו למלכינו ♦ הגבור הגדול האל אלהינו ועתה  Neh. 9,32.

 עמך ולכל
ושרי ושרי ושרי ושרי שרי ישראל שרי כל את דויד ויקהל .  ! chr. 28, !.

סימץ - מתפ״ום י והיבוסי החוי הפריזי החתי האמורי ♦ דמלכי׳ - הנותר העם כל  ! Reg. 9,20. 
- ובצאן בבקר בגמלים בחמרים בסוסים - במקנך הויה ה׳ יד הנה  ex. 9,3.

החמרים מן הבקר מן האדם מן החמשים מן אחז אחד תקח ישראל בני וממחצית  Num. 31,30.
הצאן ומן ♦

י והלבנון הזה הטוב ההר הירדן • הטובה הארץ את ואראה נא אעברה  Deut. 3,25.
י והנורא הגבור הגדול האל האדנים ואדני האלהים אלהי הוא אלהיכם ה׳ כי  

והאמרי המצרי המואבי העמוני היבוסי הפריזי החתי לכנעני ♦ השרים אלי נגשו אלה וככלות • ®srao, 1. 
סימן - כתפסעא״צם

והרקח הכשר התם האש הדלק העצים הרבה  ez. 24,10.
וכל הנתינים המשדרים השוערים הלוים הכהנים העם ושאר .  ^eh. 10,29.

סימן י כתמפ״פג - והגרגשי והיבוסי והפרד האמרי ההתי הכנעני ♦ לבבו את ומצאת  Neh. 9,8. 
האפוד ואת האפוד מעיל ואת הכתנת את אהרן את והלבשת הבגדים את ולקחת  ex. 29,5.

החשן ואת ♦
ואת אבינדב ואת שוע מלכי ואת יהונתן את י שאול את - קיש את הוליד ונר 1  chr. 8,33.

דם׳ תני׳ - אשבעל ׳ ♦
סימן - תמפ״ום - והיבוסי והחוי והפרזי והאמרי החתי ♦ דד״ה הנותר העם כל 2  chr. 8,7.

וההוד והנצח והתפארת והגבורה הגדלה ה׳ לך 1  chr. 29,11.
והבשמים והלבונה והשמן והיין הפלת - הכלים על ממנים ומהם 1  chr. 9,29. '

.275

וסי׳ מתחלפין מלין ד בהון דאית פסוקים ד
4 Verse, in denen dieselben 4 Worter (aus einer Worter- 
gruppe von 5 Wortern) in Beziehung auf das Waw copulat. 

nach den angegebenen Zeichen abweichen.

חפר בן וצלפהד - \  Num. 26,33.
ונעה מחלה דיהושע-! ולצלפחרבןחפר  J08.17,3.

T  ; T  : “

וסי׳ - ותרצה מלכה חגלה
T : • : T ; • T I T

!10 מוחמ״ו
.27,1 .Num וחגלה נעה מחלה י צלפחר בנות ותקרבנה

T : ־ י  : T  : T  T

מנו״וו וסי׳ - ותרצה ומלכה
T : • : T : •

ומלכה והגלה תרצה מחלה • ותהיינה  Num. 36,11.
t : •  t : t ; t : ‘ T ; “

״ווו מת וסי׳ - ונעה
T :

15

.276
וסי׳ מתחלפין זוגין ג' בהון דאית פסוקים ר

6 Verse, in denen eine Wortergrnppe von 3 Wortern in an- 
gegebener Wortfolge abwecbselt.

Dent. 8,11. מרלךפן ש תיו ה מצו שכח- ומשפטיו ת  
צפ״ק וסי׳ וחקתיו-

Dent. 11,1. -ך הי אל ה׳ את אהבת ומשפטיו וקקתיו ו  
קפ״ץ וסי׳ ומצותיו-

Dent. 26,17. ומצותיו חקיו - היום האמרת ה׳ את  
ומשפטיו

T T : • .

 Reg 1. 2,3. חקתין - אלהיך ה׳ משמרת את ושמרת
 וסימנ׳דתרויהוןקצ״ף ומשפטיו- מצותיו

Dent. 30,16. וחקתין מצותיו - היום מצוך אנכי אשר
ומשפטיו

T T ; •

 Reg8,58 1. וחוקיו מצותיו אליו- לבבנו להטות
צק״ף דתרוי' וסי׳ י ומשפטיו
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277.

וסי׳ לחפןיו מצותיו דקדים פסוקים ד

4 Verse, in denen מצותיו dem קקין (wenn auch nicht iin- 

mittelbar) vorangeht.

אלהיך ה׳ לקול תשמע שמוע אם והיה  kx. 15,26. 
את ועשית אלהיך ה׳ בקול ושמעת  cent. 27,10. 

מצותו
אליו לבבנו להטות 1  Reg. 8,58. 

דד״ה ♦ עמדו על המלך ויעמד 2  chr. 34,31.

278.

וסי׳ להקתי משפט' דקדים פסוקים ת

8 Verse, in denen משפטי י1הקר  vorangeht.

תעשו משפטי את  Lev. 18,4. 
מהם תעזב והאדץ  Lev. 20,43. 

בפ׳ ב׳ י משפטי את ותמד 5י 6.  
ידו השיב מעני  ez. 18,17. 

מאסו במשפטי יען  ez. 20,16. 
מאפו וחקתי עשו לא משפטי יען  ez. 20,24.

עליהם מלך דוד ועבדי  ez. 37,24.

279.

וסי׳ למצותי סקתי דקדים פסוקים ר

6 Verse, in denen הקתי dem מצוקי vorangeht.

תלכו בחקתי אם  Lev. 26, 3. 
תמאסו בהקתי ואם  

בנה אתה אשד הזה הבית ג 1־̂̂®  
דידבעם י תשמע אם והיה  ! R®?• 38.

יחללו חקתי אם 31.  
דד״ה . אתם תשזבון ואם 2  chr. 7,19.

10

280.

וסי׳ לכקנים הלוים דקדי׳ פסוקים ד'

4 Verse, in denen הלוים êm זנים1כ  vorangeht.

Jer. 33,21. תפף בדיתי גם
2 Chr. 19,8. יהושפט העמיד בידושלם וגם

2 Chr. 29,26. דויד שיד בכלי הלוים ויעמדו
2 Chr. 30,21. תרדי׳ ♦ הנמצאים ישדאל בני ויעשו  

דד״ה .דיחזקיהו

115

20

281.
\

וסי׳ בהון מטעין פסוקים ד

4 Verse, in denen man inBeziehung auf Worter, Wortfolge 
und Waw copulat. irren konnte und richtige Angabe.

Dent. 4,45. והמשפטים וההקים העדת אלה
Dent. 5,28. והחקים המצוה ♦ פה דואתה תני׳  

והמשפטים
• T : • ־  :

Dent. 6,1. והמשפטים הרזקים המצוה דוואת* תליתא  
Dent. 6,20. והוזקים הערת • ישאלך דכי דביעא׳

והמשפטים
. T ; • -  :

25

30

282.

וסי׳ אהרן לבני הכהנים דקדי׳ פסוקים ג׳ ,

3 Verse, in denen ausnahmsweise הכהנים ®̂m אד׳ח בני  
vorhergeht; ein Mai geht ה(להן dem אהרן בן  voran.

Lev. 21,1. הכהנים אל אמר משה אל ה׳ ויאמר  
2 Chr. 35,14. ! ׳ בו ב׳ ‘ ולכהנים להם הכינו ואחר

| וחד
Neh. 10,39. 35' בעשר הלוים עם אהרן בן הכהן והיה ן

I הלוים
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283.
וסי׳ בלישב׳ ב׳ לנשיו דסדים בניו

T •ך  T  1 T

2;3 ausnahmsweiseןרן dem 2 בנין Mai geht in Shnlicher Form
T  T

voran.
בניו את וישא יעקב ויקם  oen. 31,17.

ויבקעוה ביהודה ויעלו 2  chr. 21,17.

284.
וסי׳ בליש׳ ב׳ ליין דקרים שמן

2 Mai geht in fihnlicher Form שמן Wort יין voran; 
sonst geht immer יין voran.

והייז והשמן והשערים החטים ועתה 2  chr. 2,14.
מן מאכל ואצרות נגידים בהם ויתן 2 ^  chr. 11,11. 

לשמן נון קדים קרין וכל י וי:ן

10

 Gen. 9,18. שם התבה מן היצאים נח בני ויהיו
שו״ו • וסי׳ ויפת וחם

V T T  T :

Gen. 10,1. . ת חם שם נח בני תולדת ואלה וסי׳ \;פ  
שח״ו

.287

וסי׳ בקהלת מתחלפין פסוקים ה׳

5 Verse im Buche Koheleth, in denen ahnliche Phrasen 
vorkommen und deren Verschiedenheit.

Koh. 1,17. רוח רעיון הוא דה שגם * לבי ואתנה  
Koh. 2,17. הבל הכל כי י החיים את ושנאתי  

רוח ןךעות
Koh. 2,21. 116 רבה ורעה הבל זה גם ♦ ארם יש כי
Koh. 2,23. הוא הבל זה גם י מכאבים ימיו כל כי  
Koh. 4,16. הבל זה גם כי ♦ העם לכל קץ אין  

רוח ורעיון

285.

וסי׳ בלישן ד׳ לעצים דקרים אבנים

4 Mai geht אבן dem y]) in verschiedener Form voran.

עציו ואת אבניו את הבית את ונתץ 14,45.  
ישימו מים בתוך ועפרך ועציך ואבניך  ^z. 26,12.

מלאכה עשי לרב ועמך  ! chr. 22,15. 
דר״ה • רן בנות מן אשה בן 2  chr. 2,13. 

ממפורתא לבר וחר  
העץ ואת האבן את ותנאף  Jer. 3,9.

.286
וסי׳ בהון ומטעין מתחלפין פסוקים ג'

3 Verse, in denen dieselben 3 Worter vorkommen, die aber, 
in Beziehung auf das Waw copulat. zu Jrrthum Veranlas- 

sung geben, und die richtige Angabe derselbeu..

ת והם ושם נח בא הזה היום בעצם 7,13. רפ
וו״ו י וסי׳

20 !

288.

 ב׳ באתיהון ומתחלפי׳ בשמותהו׳ דרמין פסוקין ה׳
וסימג׳ דר״ה וג׳ באורי׳

5 Verse, 2 ira Pent, und 3 iu d. B. d. Chr. in denen die-'25 
selben Namen vorkommen, die aber verschieden sind 

in Hinsicht dcs Waw copulat.

Ex. 6,18. ויצהר עמרם קהת ובני * ראורי׳ קרמ׳
T T : ׳ :   : “  T ׳ *״ : י ;

וחברו ועזיאל וחברון
1 Chr. 6,3. 30 וחברון ויצהר עמרם קהת ובני תגי׳דד״הי  

וסי׳ ועז-יאל♦
1 ci.r. 2,43. ושמע ורקם ותפח קרח חברון ובני  
Nuin. 3,19. למשפחתם קהת ובני י דאורי׳ תגי׳  

ועזיאל חברון ויצהר עמרם
״ י ד : י * : V  T  : • : T  : -

1 Chr. 5,28. 35 יצהר עמרם קהת ובני י דד״ה קדמא  
וסי׳ ועזיאל וחברון

ואכלת לבהמתך בשדך עשב ונתתי  
ושבעת



m

.23,12 .ichr 1 יצהר, עמרם קהת בני * ר״ה תלית׳ 
וסי׳ י ארבעה ועזיאל ן1חבר

 דרשי ישמחו ענוים ראו p8• 6.<־י
לבבכם ויחי אלהים

.289
סימן

Angabe der Verschiedenheit in den alinliehen Stellen 
2 Reg. 19, 4. 16, 20, 13. mit Jes. 37, 4. 17. 39, 2.

כל את ישמעה׳אלהיך״ אולי דמלכים 2  Reg. 19,4. 
רבשקה דברי

דברי את ♦ ושמע אזנך ה׳ הטה 2  kc.19,16 .״
סנחי־יב

בית כל את ♦ אליהם וישמע 2  Re.20,13 .״
T V *״

וסי׳ כליו♦ כל ואת ♦ נכתה
T ״• T : : ״״

כליו כל ואת השלחץ ואת  ex. 30,27.
♦ כליה ואת המגרה ואת

T V •• V :

דם׳ קדמ׳
וחלוף

.37,4 .Jes את ♦ אלהיך ה׳ ישמע אולי דישעי׳
רבשקה דברי

10

15

Nura. 4,11. בדיו את ושמו ♦ הזהב מזבח ועל
T V T :

Num. 4,14. מו ♦ כליו כל את עליו ונתנו בדיו ף|  
Deut. 15,15. מצרים בארץ ♦ הבכור כל דעל׳ וזכרת  
Deut. 16,12. במצרים ♦ הסכת חג רעל׳ וזכרת

• T ; • :

Deut. 24,18. במצרים ♦ תקצר כי רעל׳ וזכרת
Dent. 24,22. מצרים באל^ ♦ ריב יהיה כי רעל׳ וזכרת  
1 Reg. 8,47. דמלכי׳ ♦ לבם אל ♦ והשיבו
1 Reg. 8,48. דמלכי׳ . לבבם בכל אליף ♦ ושבו
2 chr. 6,37. הימי׳ דדברי ♦ לבבם אל ♦ והשיבו

T T  : V * :

2 Chr. 6,38. דד״ה ♦ לבם בכל אליר ♦ ושבו
T • T : I V ״״ T :

.291

וסי׳ מתחלפי׳ ענין בחד מלין ז'

1 Wort, welches 7 Mai in einem Abschnitte bald mit und' 
bald ohne Beth praefix. vorkommmt und nach welcherj 

Ordnung. |

Jes. 37, 17. 

Jes. 39, 2.

Lev. 26,21. ff. וסי׳ בקרי♦ בקךי קרי בקרי בקרי קלי קלי
1 Reg. 8, 64. • 2 0 החצר תוך את המלך קדש ההוא ביום |  

ואת לולי את בפסוק דאית אן ♦ רמלכים  
Num. 16,1. יצהר בן קרח ויקח אחר וסימן • בקלי

בקלי ב׳ קלי ק׳ דאית אן ♦ קהת בן  | i כל את ♦ ושמע אזנך ה׳ הטה   
סנחריב דבלי  ! ‘ _

את ♦ חזקיהו עליהם וישמח |25'  
כליו ביוז כל ואת • :1נכת בית I י .292

̂  ׳ I וסימני׳
וסי׳ ומתחלפ' בהון דמטע ענין בחד מלין *י1 ן ואת השלחן ואת  ex. 31,8. 

5 ahnliche Wortergruppen in einem Abschnitte, uber derenj כליהי כל ואת הטהרה המנרה
T V ״• T  V : •

abwechselnde Verschiedenheit man leieht irren kann undl̂ Qi 
deren richtige Angabe der Reihenfolge nach.

.290
סימן

Angabe der Verschiedenheit hhnlicherPhrasen in: a, Nura. 
4, 6. 8. 11. 14. b, Deut. 15, 15. 16, 12. 24, 18. 24, 22. 

c, 1 Reg. 8, 47. 48. 2 Chr. 6, 37. 38.

^מו ♦ תחש עור כסוי עליו ונתנו בדיו .  Num. 4,6. 
בדיו את ושמו • בגד עליהם ופרשו  Num. 4,8.

35

 Gen. 18,28. ff. אע^ה♦ לא ויאמר • אשחית לא ויאמר
 אשחית♦ לא ויאמר ♦ אעשה לא ויאמר

אשחית♦ לא ויאמר

20



154

.293
סימן

Angabe der Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten in deni 
g |Abschnitt iiber die verschiedenen Festopfer Num. 28. u. 29.

.פסח * ן1עי|ר ועפרון * תעשה ן1עשר ז1עשר 28,21(  
כבשים עשר לאךבעה .  (n. 29,15.) חג של הראשון י״ט  

גי5ע  (N. 29, 16.) ראשון • הכבשים לשבעת וכלהוז  
סטאת אחד עזים ושעיר  (n. 29,25.)רביעי (n. 29,19.)

ראשון ♦ אחד הטאת ושעיר וכלהון ♦ עזים אב״ד וסי׳  
.שעי שביעי ■'־<) 29,31(  (n. 29,25.)רביעי (n. 29,16.), פסה חטאת♦ וכלהון  (Num. 28,15.) לה׳ לחטאת החדש  

(N. 29,24.) רביעי ♦ מנחתה אדו״ז וסי׳ ♦ מנחתה  (n. (.n. 28,22)♦ בכורים (.n.28,30) וכפרים !(.29,34 אחך חטאת ושעיר
T T  : • T  T  : • ; 1  T  V T ־ • ; 

שני • מנחתם ד״ח וסי׳ • מנחתם  (n. 29,37.) שמיני אחד! עזים שעיר בכורים ♦ ושעיר וכלהון שעיר|  (n.29,h .) 
ונסכיה ששי (.n• 29,31) • שביעי  • (n• 29,18.) ונסכיהם' I(n. 29,11.) וכפרים (n.29,5.) תרועה •(n- 28,30.) לכפר 

בפסיקת׳ ויש ♦ מי״ם בו״ז וסי׳  ♦ (n• 29,33.) כמשפטם 101ובכורים  (n. 28,22.) פסח • חטאת אחד עזים שעיר  
י מלבד וכלהון לכפר עצרת השמעי ביום מן בר וביום ר״פ דפינחס ענינא !כל ♦  (n- 29,5.) ותרועה (n• 28,30.)

עלת מלבד תרועה  • (n. 28,23.) הב־קר עלת מלבד פסח  
j(N. 29,11.) הכב׳רים חטאת מלבר כפרים  ♦ (n. 29,6.)החדש 
שבת • התמיד עלת מלבד וכלהון (.n. 28, 9) החדשן  

15 ושנין ♦ אחד ואיל  (n. 28, 19.20.).ופסח (n. 28,11.12.) 
החדש • שני ♦ איל וכלהון • עשרנים (.n. 28,11) פסח:

.)29,35 .n( עצמו♦ בפני רגל שהוא מפני

294.

סימן
נז1 • , שנים* בקר בני פרים ,  (n. 28, 27.) בכורים (n. 28,19.)Angabe ubrr die almhchen Phrasen: a, כתובים uut vorher- ־־ = ־י־י " : ז־ ■

. •L , * ' . L•' י אחר בקר בן פר  (n תרועה (.n■ 29,2) וכפרים (.29,8 .
gehendein המה יהנםיהלא הנם הלא  und הם הלא • b, בעיר י  v  • ■" יי י־ ״  l __ ״ ■־ .=־ ̂־ ■ :־ ■י־ , ־• =־ , • := שלשה בקר בני פרים חג של הראשון טוב יום  

אביו דור • l^ הרע •ויעשה חטאות -מעל חטאות ,מכל ״  J v __י"   ״ו ״״ 1־1 ו . - ־ ־• ־־ ־־■־■■ ־ ־ * ־ ■.(N.29,36.) אחר פר האחרון טוב ויום  • (N• 29,13.)

שנה בני כבשים ושבעה פסח (.n. 28, 19) ♦ בכורים  
בני כבשים וכלהון  ♦ (n• 28, 27.) בני כבשים שבעה  

(K 28, 31.') 1 בכוריםn. 28, 19.) פסח • שבעה שנה
T  : • T  T

הראשון טוב יום ♦ לכם יהיו תמימם  (n. 29,8.) כפרים 
(N. 29,2.) תרועה • (n. 29, 13.) יהיף תמימם חג של

20
חטאות מן ; und מחטאות

̂' !5, 2.3(. אסא (1 אחזיהו 1•?  Reg. 14,29.) ׳רחבעם 
קר׳ ירבעם ♦ המה ר,לא דמלכים כלהון (2  Reg. 1,18.)
(2Keg. 15,15.) 2) שלוםReg. 15,11)זכריהו (!Reg.14,19.)|

כתובים הנם (2♦  Reg. 1 5 , 3 1 . ) 2 פקחיה !Reg. 15,26.) 25 פקח (
הנם ד״ה וכל • הנם הלא (2  chr. 25,26.) דד״ה :אמציהו בכורים ♦ תמימם  (n. ■29,36.) חג של האחרון טוב ויום  
שלמה רברי ושאר הם הלא במ״ב (.cur. 9,29 ודברי (2 : (n. 28, 12.) החדש ♦ פסוק סוף שנה בני  (n• 28,27.)
( 1 K e g .1 1 ,4 .3 . ) 2 ) - cb̂שלמה הראשנים ׳רחבעם חג של הראשון טוב ויום (.12,15 .•  (n. 28, 28.) ובכורים 
̂אסא לאיל לפר. פסח לאילהאחד♦ האחד♦ לסר (.Reg• 15,24 !) יהושפט (.Reg• 22,51 !) יותם  (n. 29,14.) 
(I Reg. 1 6 , 2 5 . ) 2 עמרי — אביו דור בעיר (  Reg. 15, .38.) 30כפרים • (n. לאיל תרועהלפר. (.3.,29  . (n.  תעשף(.28,20
הרע ויעשה (2  -  Reg. 13,11.)211) יהואשeg.3,2.) יהורם (n. 29, 2.) תרועה ♦ (n. 29, 9.) האחד לאיל ♦ לפר

_  T  ----  : T ן  V T ״ *   T  T  -

חטאות מעל (2•  Reg. 15,18.) 2) מנחם Reg. 10,31.) יהוא ן לה; עלה אשה פסח ♦ עלה והקךבתם וכלהון עלה♦ ועשיתם  
חטאות מכל (2 •Reg. ! 4 , 2 4 . ) 2 (.Reg. 13,11 ירבעם ( :יהואש עלה'  (n. 29,2.) ותרועה (n. 28, 27.')בכורים • (n. 28,19.) 
ניחח ריח לה׳ עלה כפרים • לה׳ ניחח לריח (.n. 29,8)• ןיהואחז (.Reg. 13,6 זכריהו (Reg• !5,9.) 2 פקחיה (2

 לה׳ ניחח ריח אשה עלה חג של הראשון טוב יום
.)29,13 .n( ♦ החרש .)28,13 -n( ותרועה .)29,4 .N( וי״ט 

 עשרון♦! וכלהון ♦ ועשרון )n. 29,15(. חג של הראשון
פירוש! משנים וכלהון • אחר ועשרון )n. 29,4(. תרועה

חטאות מן (2♦  Re?• 1 5 , 2 8 . ) 2 פקח ♦ מחטאות (  Reg. 15,24.)!35
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295.

סימן
Angabe iiber Verschiedenheit tlhulicher Wdrter in E/״ al8:

לארבעתן ♦ רןךימה מפאת nd» לארבעתס  w.

, לארבעתן במ״ד לארבעתם דיחזקאל קדמא ענינא כל  
;.(Ez. 1,10.) 'בו ב׳ נשר י שור י פניהם ודמות וסי  

וגבה זגביהן י ' (Ez. 1, 16.) ומעשיהם האופדם מראה  
10 רןךיםן מפאת - שנמ״ו וסימן  (Ez. 1, is.) להם 

.(.Ez. 48, 6.) אפרים •(Ez. דן וסי׳ בענין ד׳ (.48,1  
I מפאת ושאר  iEz. 48, 8.) יהודה י  (Ez. 48,7.)ראובן 
I (Ez. 48, 4.) נפתלי ופי׳ חס׳ ג׳ קדמה — .קדימה
׳ ■ T T י■ T ן T

I — • נמ״ז וסי׳  (Ez. 48, 27.) זבולן (E/.. 4«, 5.) מנשה 
'15 - פאת ועד ‘   (Ez. 48,6.) אפרים êz. 48,3.) אשר 
, ;.(Ez. 48,34.) שעריהם ימה פאת י  (Ez. 48,32.) ושער יוסף  
i  !  ♦ ושערים ושאר׳

 Esra 8,16. ולאלנתן • לאריאל לאליעזר ואשלחה
ולאלנתן ולנתן ולאלנתן ,

297.

וסי׳ אתה ואתה בהון אית פסוקים ר
T -  T ־ : י 

6 Verse, in deiien ein Mai ואתה ״ d̂ dann ein Mai אתה
T ־  : T -

vorkomint.

 תשמר בריתי את ואתה
 דמלכ׳ ♦ השמים תשמע ואתה

 השמים מן ד״ה♦ וחברו•
ביתך ישבי וכל פשחור ואתה

Gen. 17, 9.
1 Reg. 8, 39.
2 Chr. 6, 30. 

Jer. 20, 6.
 Ez. 2,6. מדבריהם מהם תירא אל אדם בן ואתה
Ez. 4,9. ושערים חטין לך קח ואתה

29().20
298.

מן  משני׳ תלית׳ מלין ד' מן דמין פפוקים ח׳ סי
וסימניהון

8 Verse, in denen ein Wort 4 Mai vorkomint, das zuin 
.jdritten Mai etwas verschieden ist von den andern dreien ׳

וסי׳ בכל ובכל בהון דאית פסוקים ג׳

3 Verso, in denen ein Mai ובבל danu ein Mai בכל
T :

vorkommt.

Ez. 2.3, 7. 
Ez. 31, 12. 

2 CLr. 31, 21.

עליהם תזנותיה ותתן ;25
גוים עריצי זרים ויכרתהו | ! ושבע שבע שבע • הטבת פרת שבע 41,26.  ■ 

החל אשר מעשה ובכל  ; I שבע
_________  I .1,31 כא^ןר אשר אשר • ראית אשר ובמדבר

אשר I י
ואת .ואת • דיהושע מגרשה ואת חלן ואת |30; ■  •(os. 21,15.

ואת את I : וחלוף
שלשה בארץ ויעבר אפרים בהר ויעבר  ; ; , , ! s. 9,4.

; וסיס ובכל ו^כל פסוקיס ה ן  ■ -  -

5 Verse, in denen, umgekehrt vom Vorigen, 2 Mai ובבל | ופאת מפאת ופאת פאת ♦ מרותיה ואלה  Ez. 48, 16.
vorkomint. !jjg| ל , סוס על בי לא ותאמרו•̂  Jes. 30,16.

Gen. 1,26. בצלמנו אדם נעשה אלהים ויאמר : ! על ועל
Jer. 15,13. במחיר לא אתן לבז ואוצרתיך חילך ! | על על ♦ לעזרה מצרים הירדים הוי  Jes. 31,1. 

J e s • הבתות כנחלי כלם ובאו;ונחו •7,19   ; I על ועל

20*



בתר׳ ♦ ומדינה מדינה ובכל  ŝt. 8,17. 
ומפתים אתת ותתן  Neh. 9,10.

I 1!304.

וסי׳ וכל וכל וכל פסוקים ת

5 Verse, in denen 3 Mai ובל vorkom'tnt. ! i 300.
I 5

. ) C l . , .  L L L  ̂ ' ̂ וסי כל כל וכל פסוקים ג׳ 8• 15, •2d. גדול קול בוכים  p הא וכל  , ! t t r.
2 Reg. 3,2.5. 2 ישליכו טובה חלקה וכל יהרסו והערים : ̂ "®"̂® ®”̂ וכל  Mai כל vor*

אבנו איש  I י
I ,

 הים דגי מפני ורעשו : :
יכתו פסיליה וכל

עשית אתה לבדך ה׳ הוא אתה ! י

kommt.
דיהוש׳ האלה♦ הערים שלל וכל ,!ג !4.

.8,10 .Am לאבל חגיכם והפכתי 
לזקנים בעז ויאמר י*׳

Kz. .38, 20. 
Miclia 1, 7. 
Neh. 9, 6.

301.

וסי׳ ומכל ומכל פסוקים ב'

2 Verse, in denen 2 Mai וסבל vorkommt.
T •

ההיא בעת יהושע ויבא  J08.11,21.
ר״ה הגדול• הכהן חלקיהו אל ויבאו 2  chr. 34,9.

(15

20

j 302.
j 1 וסי׳ לכל לכל פסוקים
I 6 Verse, in denen 2 Mai לכל (od.לכל) vorkommt.
i T  : :

דשמו העם• לכל ויחלק 2' ;25  s. 6,19.
דמל׳ תחנה♦ כל תפלה כל ! 8,38 .

I .46,14! •»? הנפלים לכל ה׳ סומך
קודאיו לכל ה׳ קרוב !8.

העם לכל קץ אין  Koh. 4,16.
בניו מכל ויסרץ ויבן 2 30  chr. 11,23.

303.
וסי׳ וכל כל כל כל פסוקים כ'  .

T  : T  T  T י

מבצר עיר כל והכיתם 86 ^̂ ^̂ r̂se, !מ denen zuerst 3 Mai dann I Mai
[ ! Torkommt.

j I 2 ־ ירושלם כל את והגלה  Reg. 24, u . 
I נאנח׳ אתה מה על אליך יאמרו כי והיה  e!. 21,7.

305.

וסי׳ וכל וכל וכל וכל פסוקים ם
T : T : T : T י ' : 

2 Verse, in denen 4 Mai vorkommt•
T :

Nuin. 31,20. עזים מעשה וכל עור כלי וכל בגר וכל  
2 S. 15,18. ידו על עברים עבריו וכל

306.

ם וסי׳ כל וכל וכל וכל פסוקים ו
T T :  T  : T י : 

2 Verse, in denen znerst 3 Mai ו̂ב dann 1 Mai ̂כ
vorkommt.

2 Reg. 23,2. רמל׳ ♦ ה׳ בית המלך ויעל
jer. 34,1. , ה׳ מאת ירמיהו אל היה אשר הרבר

307.

וסי׳ וכל וכל וכל וכל כל פסוק וחר
T  ; T : T : T : T י

1 Vers, in dem znerst כל und dann 4 Mai וכל vorkommt.

2 Reg. 3, 19.
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308.

וסי׳ כל כל וכל וכל כל וכל פסוק וחד
T T  T : T : T T : י

1 Vers, in welchem z u e r s t dann 2 Mai ,כל dann ,וכל 
T : T

.vorkommt כל iiDd 2 Mai וכל
T  ! T

עשו אשר מכל נכלמו ואם  ez. 43, n .

309.
וסי׳ כל וכל כל פסוקים ה׳

5 Verse, in denen zuerst כל, dann וכל und dann כל vor-
T T : T

kommt.

ר״פ דין • גחון על הולך כל  Lev. 11,42. 
ריהושע ימי• כל ה׳ את ישראל ויעכד  Jos. 24,31. 
ה׳ את העם ויעבדו ♦ דשפטים • וחברו  J״d• 2 ז•,  

דירמי׳ • קרחה ראש כל כי • Jer. 48, 37. 
הנגב ליער ואמרת  ez. 21,3.

10

 כל בכורי כל וראשית
זמנא בה רנה קבל כל

Ez. 44, 30 
Dan. 3, 7.

312.

וסי׳ וכל וכל כל פסוקים ט׳

9 Verse, in denen erst כל «nd dann 2 Mai וכל vor-
T T :

kommt. ■

Num. 5,2. המחנה מן וישלחו ישראל בני את צו
Num. 11,32. הלילה וכל ההוא היום כל העם ויקם  
Dent. 3,10. הבשן וכל הגלער וכל המישר ערי כל  I 

1 S. 22,2. מצוק איש כל אליו ויתקבצו  i
2 S. 16,6. דוד באבנים ויסקל  !

1 Reg. 15,23. 5̂ אסא דבדי כל ויתר !
2 Reg. 16,15. אחז המלך ויצוהו

jer. 30,16. יאכלן אכליך כל לכן
jer. 44,15. האנשים כל ירמיהו את ויענו

201

I 310.
וסי׳ וכל כל כל פסוק׳ ה׳

5 Verse, in denen zuerst 2 Mai כל und dann וכל vor-
T T :

kommt.

האדמה מן אלהים ה׳ ויצר  Gen. 2,19.
פרעה הקשה כי ויהי !3,15.  

הנשים על האנשים ויבאו  ex. 35,22. >
לה׳ תקריבו אשר המנחה כל  Lev. 2,11.
ב׳ • עליו תשכב אשר המשכב כל  î ev. !5,26. 

ר״ם בתרא  ____ ____

311.
וסי׳ כל וכל כל כל פסוקים ד

4 Verse, in denen 2*Mal ̂כ > dann 4 וכלtens כל vor-
T T : י  ■

kommt.
הרמש כל החיה כל  Gen. 8,19.

עבדיו כל הבעל נביאי כל ועתה 2  Reg. 10, !9.

313.
חלוף וחר י  j 

וסי׳ כל וכל וכל |
י י  I

1 Vers, in welchem, umgekehrt vom Vorigen, erst 2 Malĵ  ̂
vorkommt. j כל und dann 1 Mai וכל

.Chr. 34, 29 2ד״ה • ה׳ בית המלך ויעל

30314.

וסי׳ ביניהון ומלה פסוק במצע כל כל פסוקים י׳

10 Verse, in deren Mitte 2 Mai כל» zwischen welchen ein
T

Wort steht, vorkommen.

Ex. 15,26. 36| אלהיך ך,׳ לקןל תשמע שמוע אם ויאמר  
jud. 20,2. שבטי כל העם כל פגות ויתיצבו  

• ישראל
1 Reg. 8,37. רמלכ׳ • p בא יהיה כי רעב
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בישראל ה׳ ויעד 2  Keg. 17,13. 
אשתלגו ישראל מרום בהר  ez. 17,23.

ימי נתתה טפחות הנה 39,6.
מלכים כל לו וישתחוו  p8. 72,11. 
נקמתם כל ראיתה  Thr. 3,60. 
אדמתנו בכורי את ולהביא  Neh. 10,36.

דר״ה י חזקיהו אתכם ישיא אל ועתה 2  chr. 32, !5.

10 315.

ופי׳ וכל וכל ומציע׳ רישא פסוקים י

!10 Verse, die ara Anfang uud ein Mai in der Mitte ובל 
j liaben.

16j השדה שיח וכל  cien. 2,6,
I בשה תפדה חמר פטר וכל  e .̂ 13,13.
I בתנור תאפה אשר מנחה וכל  Lev. 7,9.
עליו יהיה אשר עור וכל בגד וכל :  Lev. 15,17.
עליו תשכב אשר וכל :  Lev. 15,20.

20| . סיחוץ ממלכות וכל המישר ערי וכל  Jos. 13,21.
I דיהושע
I ’ 1 המלך משקה כלי וכל  Keg. 10,21.
I 2 דד״ה * וחברו  chr. 9,20.
j והדשן הפגרים העמק וכל  Jer• 31,40.

עזרה פביבתיו אשר וכל 251!  ez. 12,14.I  !

.317

וסי׳ מן מ! מן מן בהו? דאית פסוקים ב'

2 Verse, in denen 4 Mai vorkommt.

Lev. 13,56. הנגע כהה והנה הכהן ראה ואם  
J08.11,21. מן חברון מן ההר מן הענקים ויכרת  

ענב מן דבר

־ 318.
וסי׳ ומן מן מן פסוקים ד׳

4 Verse, in denen 2 Mai מן und dann 1 Mai ומן ôr- 
kommt.

 משה כדבר ה׳ ויעש
 קרבן מכם יקריב כי אדם
 ממחצת משה ויקה

צרקיהו את אתן ה׳ נאם כן ואחרי

Ex. 8, 9. 
Lev. 1, 2. 

Num. 31, 47. 
Jer. 21, 7.

310.

ופי׳ וכל ורישי׳ אתין תמנין מן פסוקים ג'

3 Verse von 80 Buclistabeu, die mit ובל anfangen.
T  !

p בא יהיה טרם השדה שיח וכל  cie.2,5 •״ 
ממטות נחלה ירשת בת וכל  Nmn. 36,8. 
דיהושע ♦ הערים שלל וכל  Jos. 11,14.

.319

ופי׳ אל אל אל ברי׳ בהון דאית דמין פסוקים ב׳

2 Verse, in denen 1 Mai zu Anfang nnd 2 Mai in der 
Mitte אל vorkommt.

Jer. 14,21. שמך למען תנאץ אל
P8.62,11. תהבלו אל ובגזל בעשק תבטחו אל

! j
;30;

320.

35

ופי׳ אל אל ומיפיהון רישיהון פסוקים כ״ג |

23 Verse, die 1 Mai am Anfaug und 1 Mai in der Mitte: 
.haben אל

 האבת אל תפנו אל
 , בגת תגידו אל
השדה תצאי אל

Lev. 19, 31. 
2 S. 1, 20. 
Jer. 6, 25.
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Jer. 42, 11. 
Jes. 41, 10. 
Jes. 43. 18. 
Micha 7, o.
P8. 35, 26.
Ps. 36, 12.
Ps. 51, 13.
Ps. 69, 7.
Ps. 71, 9.
Ps. 74, 19.
Ps. 105, 15.
1 Chr. 16, 22. 
Prov. 7, 25. 
Prov. 23, 10. 
Prov. 24, 15. 
Prov. 24, 19. 
Prov. 25, 6. 
Prov. 31, 4. 
Koh. 6, 1. 
Koh. 8, 3.

 בבל מלך מפני תיראו אל
 תשתע אל אני עמך כי תירא אל
 וקדמניות ראשנרת תזכרו אל
 באלוף תבטחו א ברע תאמינו אל
 נפשנו האח בלבם יאמרו _אל
 נאוה רגל תבואני אל
 מלפניך תשליכני אל
 קויך בי יבשו אל
 זקנה לעת תשליכני אל
 תורך נפש לחית תתן אל
 במשיחי תגעו אל

 דר״ה ♦ וחברו
 אל
 אל
 אל
 אל
 אל
 אל
 אל
אל

 לבך דרכיה אל ישט
 רם׳ תני׳ • עולם גבול תסג

 צדיק לנוח רשע תארב
 רמשלי י במרעים תתחר

 מלך לפני תתהדר
 למואל למלכים

 פיך על תבהל
תלך מפניו תבהל

321.

׳ ם ג י ק ו ס ד פ ע ד ו ׳ ע י ס ו

Verse, iu denen zaerst 1 Mai ןעך und dann 1 Mai 
̂ר .vorkommt י

ך ל י ו ו י ע ס מ ב ל ג נ ד מ ע ת ו י ל ב א  G m .  1 3 ,3 .  

י ת ש ת ו ך א ל ב ם ג י ף מ ו ס  e x . 2 3 ,3 1 .  

ם ק י ב ו י ש י ל ן א ה כ ל ה ו ד ג ה  Nei!. 3 ,1 .

322.

ד ״ ם י י ק ו ס ר פ ע ד ו ע ׳ ו י ס ו

14 Verse, in denen 2 M a i וי,{ך vorkom m t.

י נ ב ו א ר ל י ו ד ג ל י ו ת ת ן נ מ  D en t. 3 ,1 6 .  

ר ב ד מ ה ן מ ו נ ב ל ה ה ו ז ה  J08• h

 'יהושע ויכם
 עמון בני מלך ויאמר
 האמרי גבול כל את ויירשו

 בואך ועד מערוער ויכם
 בלפידים אש ויבער

 הכהנים עיר נב ואת
 דבר ה׳ ויתן

 גדולם ועד מקטנם כי
 נשיהם את אתן לכן

 אני'הוא זקנה ועד 10
 המלכים בכל מושל ויהי
ישראל אלהי לה׳ ידרש לא אשר וכל

J0S. 10, 41. 
Jud. 11, 13. 
Jud. 11, 22. 
Jud. 11, 33. 

Jud. 15, 5.
1 S. 22, 19.
2 S. 24, 15. 
Jer. 6, 13. 
Jer. 8, 10. 
Jes. 46, 4.

2 Chr. 9, 26. 
2 Chr. 16, 13.

20

15

25

30:

35!

323.

וסי׳ ועד עד פסוקים י״ו

16 Verse, in denen erst עך und dann 1 Mai ןעף vor- 
kommt.

Num. 14,11. הזה העם ינאצני אנה עד
Dent. 28,20. המארה את בך ה׳ ישלח

J08.10,10. גדולה מכה ויכם ישראל לפני ה׳ ויהמם  
J0S. 12,3. מזרחה כנרות ים עד והערבה
J08.16,3. היפלטי גבול אל ימה וירד

1 Reg. 18,45. והשמים כה ועד כה עד ויהי
Jer. 30,24 עשתו עד ה׳ אף חרון ישוב לא
Jes. 62,7. ן דמי תתנו ואל ל

Am. 8,12. ים עד מים ונעו
P8.57,11. דס׳ קדמ׳ ♦ חסדך שמים עד גדל כי  
Dan. 7,18 עליונין קדישי מלכותא ויקבלון
Neh. 3,24. חנדר בן בנוי החזיק אחריו
Neh. 3,81. הצרפי בן מלכיה החזיק אחרי
Neh. 7,3. ירושלם שערי יפתחו לא להם ויאמר  

2 c1*r. 8,16. מלאכת כל ותכן
2 Chr. 29,34. רן הכהנים רק^
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324.
וסי׳ ועד ועד ועד בהוץ דאית פסוקים ג'

3 Verse, in denen 3 Mai ן;{ך vorkommt.

בעיר אשר כל את ויחרימו  J08.6,21.
עליו אשר המעיל את יהונתן ויתפשט ! 8• !8,4.  

הגדול ועד הקטן מן להם נעדר ולא 1 8.30,19 .

325.
וסי׳ פסוק׳ במצע ואין אין פסוקים י

10 Verse, in deren Mitte erst אין und duim ואין vor- 
konmit.

גבורה ענות קול אין ויאמר  ex. 32,18.
ובמשה באלהים העם וידבר 21,5 .

ומסגרת סגרת ויריחו 1  Jos. 6,1.
I .8.7,22 2 אלהים ה׳ גדלת כן על

הגבענים לו ויאמרו 2 8.21,4.  
מסביב לי אלהי ה׳ הניח ועתה 1  Eeg. 5,18. 

ה׳ נאם אסיפם אסף  Jer. 8,13. 
בקיר חמתי את וכליתי  ez. 13,15. 

לאמר ההוא ביום ישא  Jes. 3,7.
דד״ה י זולתך אלהים ואין כמוך אין ה׳ 1  chr. 17,20.

3 2 6 .

וסי׳ פסוק׳ במצע אין אין פסוקים יו י׳

16 Verse, in deren Mitte 2 Mai אין vorkommt.

לילה פרעה ויקם  ex. 12,30. 
הנתק נגע את הכהן יראה וכי  Lev. 13,31. 

גלית חרב הכהן ויאמר 18.21,10.  
עמי בת שועת קול הנה  Jer. 8,19. 

בגלעד אין הצרי  Jer. 8,22. 
הבנים ה׳ אמר כה עמון לבני  Jer• 49,1.

lO i

15

jes. 40,16. בער די אין ולבנון
jes. 59,16. וישתומם איש אין כי וירא

Mai. 1,8. לזבח עור תגישון וכי
Es• 14,1. בלבו גבל אמר
P8.53,2. וחברו
Es. 14,3. נאלחו יחדו סר הכל
P8• 4. נאלחו יחדו סג כלו

Prov. 25,28. , אין פרוצה עיר חומך 
Job 9,10. דס׳ תגי׳ י חקר אין עד גדלות עשה  

Koh. 3,14. האלהים יעשה אשר כל כי ידעתי

.327
וסי׳ ר״פ וב׳

2 Verse, in denen 1 Mai am Anfung und 1 Mai in der 
Mitte אין vorkommt.

 למזור דינך דן אין
בבשרי מתם אין

Jer. 30, 13. 
Ps. 38, 4.

201

,25

328.

וסי׳ ואין ואין פסוקים י״ג

13 Verse, in denen 2 Mai ןאין v'orkommt.

30

Deut. 32, 39. הוא אני אני כי עתה ראו
1 S. 22, 8. עלי כלכם קשרתם כי

1 Reg. 18, 26. להם נתן אשר הפר את ויקחו
2 Reg. 4, 31. לפניהם עבר וגחזי

Jer. 14, 19. יהודה את מאסת המאס
Ez. 34, 6. ההרים בכל צאני ישגו
Jos. 2, 7. וזהב כסף ארצו ותמלא

Jes. 22, 22. דוד בית מפתח ונתתי
Jes. 42, 22. ושסוי בזוז עם והוא
Jes. 41, 28. יועץ ואין ומאלה איש ואין וארא
Jos. 63, 5. עזר ואין ואביט

Hab. 3, 17. תפרח לא תאנה כי
Koh. 4, 1. העשקים כל את ואראה אני ושבתי
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329.

וסי׳ ואיז אי? אין פסוק וחד

1 Vers, in welchem 2 Mai אין und 1 Mai ןאיץ vorkommt.

כה׳ קדוש איז ̂ ־® 2,2 .

330.
וסי׳ איז איז איז פסוק וחד

I Vers, in welchem 3 Mai אין vorkommt.

ונדעה מדאש הגיד מי  Jes• 41,26.

331.
וסי׳ איז ואין ואי? פסוק וחד  .

I Vers, in welchem 2 Mai ןאין und 1 Mai אין vorkommt.

איש ואין באתי מדוע  Jes. 50,2

332.

וסי׳ ואין ואין ואין פסוקים ג׳

3 Verse, in welchen 3 Mai ןאין vorkommt.

החנית את דוד ויקה 1 8• 26,12.  
ויתנבאו הצהרים כעבר ויהי  ! Reg. 18,29. 

מעט והבא הרבה זרעתם  Hag. 1,6.

10

15

201

25

333.
וסי׳ אין ואין פסוקים 1

6 Verse, in welchen erst ןאין und dann אין vorkomint.

. האנשים חמשת וילכו ז  
מצידון היא רחוקה כי מציל ואין  ^̂ ud. 18,28.

30

35

Jes. 45, 5. אלהים אין זולתי עוד ואין ה׳ אני
Ps. 142, 6. מכיר לי ואין וראה ימין הבט

Job 5, 9. דס׳ קדמ׳ . חקר ואין גדלות עשה
Neh. 4, 17. דס' קדמ׳ ♦ ונערי ואחי אני ואין

334.
וסי׳ בם בם בהון דאית פסוקים ו׳

6 Verse vorkommt. בם in welchen 2 Mai ,
T

Jud. 2, 22. ישראל את בם נסות למען
Ez. 6, 13. והנחמתי בם חמתי והנחתי אפי וכלה

Ez. 25, 17. גדלות נקמות בם ועשיתי
Ez. 28, 25. העמים מן ישראל בית את בקבצי
Ez. 35, 11. עשיתה אשר וכקנאתך כאפך ועשיתי

Hos. 14, 10. אלה ויבן חכם מי

335.
ופי׳ שמה שמה בהון דאית פסוקים ה׳

5 Verse, in welchen 2 Mai שמה vorkommt.
T T

Gen. 19,20. קרבה הזאת העיר נא הנה
Gen. 19,22. שמה המלט מהר

2 Reg. 4,11. העליה אל ויסר שמה ויבא היום ויהי  
Cant. 8,5, המדבר מן עלה זאת מי
Koh. 3.16. השמש תחת ראיתי ועוד

336.
וסי׳ שמה שם פסוקים ר

6 Verse, in welchen zuerst und dann שמה vorkommt.
T T T

Dent. 12,5. אלהיכם ה׳ יבחר אשר המקום אל אם כי  
Deut. 12,11. בן אלהיכם ה׳ יבחר אשר המקום והיה  
2 Reg. 4,8. 2;2; א^ו ויעבך היום ויהי

2 Reg. 4,10. ך3קט קיר עלית גא נעשה
jer. 22,27. מנשאים הם אשר הארץ ועל

Ez. 1,20. דס׳ תני׳ . הרוח שם יהיה אשר על

21
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337.

וחלוף
1 •
I וסי׳ שם שמה פסוקים ה׳

5 Verse, in vvelchen, umgekehrt vom Vorigen, zuerst שמה  
, und dann שם vorkommt. ^
! T

I לררתיכם תמיר עלת  kx. 29,42.
׳ יהושפט בז יהוא שם וראה שמה ובאת 2  Keg. 9,2.

אשור מלך ויצו 2  Reg. 17,27. 
ותמלט קפוז קננה שמה  u ,  15.

בשמות הכתובים אלה ויבאו 1  chr. 4,41.

338.

וסי׳ שמה ותנינא חרא מלה רישיהוץ פסוקים י'

שמך, Verse, in welchen das zweite Wort סו
T T י

׳ העררים כל שמה ונאספו 29 , a.
ישראל לבני שמה ונערתי !20  ex. 29,43.

ירצח אשר רוצח שמה לנס :  Deut. 4,42.
ריהושע ♦ וחברו  Jos. 20,3.

עלתיכם שמה והבאתם ;  .^eut. 12, 6.
הלוי הנער בית אל ויבאו שמה ויסורו :  J״J « 16.

כבר וחיל ורכב סוסים שמה וישלח 2  Reg. 6,14.

 Eeg 1. 1,51. את ירא ארניהו הנה לאמר לשלמה ויגר
שלמה המלך

Je8• 49,12. יבאו מרחוק אלה הנה

.340

וסי׳ והוא להוא בהון ראית פסוקים ז'  ; :
7 Verse, in welchen 2 Mai וך,ףא vorkommt. :

• •גי״ז 7. יהןךך, להם מבית נער ויהי  
1  E o g .  2 , גרא בן שמעי עמך והנה .8  i

1 Keg. 19,19. שפט בן אלישע את וימצא משם וילך  I 
J0S• « י 13. תקרישו אתו צבאות ה׳ את  ; : 
H0S. 7,9. ידע לא והוא כקו זרים אכלו

zach. 6,1.3. ה׳ היכל את יבנה והוא
1 chr. 2, מכיר בת אל הצרון בא ואהר .21

341.

וסי׳ הוא והוא פסוקים ח׳

8 Verse, in vvelchen zuerst ןך,וא und dann הוא vorkommt.

ויראו באו ועבריו יצא והוא :
ארמוני והוא ויביאהו וישלח 25

Jud. .3, 24. 
1 S. 16, 12.

.9,2 .2 Reg 1. 28,14. זקן איש ותאמר תארו מה לה ויאמר יהושפט בן יהוא שם וראה שמה ובאתS
.1,18! .ez שקוציה כל את והסירו שמה ובאו 
.122,5 .es למשפט כפאות ישבו שמה כי

עלה
2 S. 19, 33.

339.

וסי׳ והנה הנה פסוקים ה'

5 Verse, in welchen zuerst ,ד,נד înd dann ,והנך vorkommt.

הזה הגל הנה ליעקב לבן ויאמר  Qen. 31,61. 
אחר חלום עור ויחלם  Gen. 37,9.

בחרתם אשר המלך הנה ועתה ג  s. 12,13.

 מאר זקן וברזלי !
I : 1. 20,12. שתה והוא הזה הרבר את כשמע ויהי Keg 

והמלכים הוא 30
 עשהו חרש והוא מישראל כי

 יתקלס במלכים והוא
מתחבא וילכרהווהוא אחזיהו את ויבקש

בשמרון
351

H0S. 8, 6.

Hab. 1, 10. 
2 Ciir. 22, 9.
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342.

וסי׳ היא היא וסבי׳ הוא הוא בהון דאית פסוקים ב

2 Verse, in welchen 2 Mai קףא vorkommt, das im Sinne 
von היא steht.

הוא אביה אחי כי לרחל יעקב ויגד  Gen. 29,12.
; מקדש כי לחנבא תוסיף^עור לא אל ובית  Am. 7,13.
הוא מלך :

10

343.

וסי' אם ומיסיהון ואם רישיהון פסוקים ג'

345.

וסי׳ אם אם אם ומיסיהון רישיהק פסוקים ב'

2 Verse, die mit anfangen und noch 2 Mai □א in der 
Mitte haben.

Ob. 1, לילה שדדי אם לך באו גנבים אם .6  
Job .37,13. לארצו אם לשיבט אם

.346

 אם תריז פסוק׳ במצע׳ אית וירמי׳ אורית׳ כל סימן
וסי׳ ואם אם במ״י אם

Beinerkung: Iin Pentateuch undimBuehe Jer. stehen 3 Verse, die am A.nfang ואם  ̂ Mai in der Mitte 
iminer, weim 2 אם Mai in einem Verse vorkommt, beide 15 
ohne Waw copulat. mit Au.snahn1e von 10 Versen, in wel- 
clien das 2te אבן Waw copulat. hat. In den andern Biichern

.haben אם

ומעלה שנה ששים מבן ואם  Ijcv. 27, 7. 
הרגני לי עשה את ככה ואם  ĉum. 11,15. 

ישראל לך היה השחק לוא ואם 48,27 .

der heil. Schrift hat immer das 2te ein Waw, mit Ausnahrne 
von 18 Versen, in welchen beide □א ohno Waw stehen.

Gen. 4, 7. תיטיב אם הלוא 20 ____
•Gen. 13, 9. לפניך הארץ כל הלא

Gen. 24, 49. עשים ישכם אם ועתה 344.
Gen. 31, 52. הזה הגל עד

Ex. 1, 16- בילדכן ויאמר ' וסי׳ ואם ואם פסוקים ת

Ex. 32, 2. תשא אם ועתה :25 8 Verse, in welchen 2 Mai □ןא vorkommt.
Num. 5, 19. הכהן אתה והשיביע
Jer. 15, 19. ואשיבך תשוב אם תמאסי בחקתי ואם Lev. 26, 15.

Jer. 38, 16. צדקיהו המלך וישבע : השדה את יגאל לא ואם Lev. 27, 20.

Jer. 40, 4. היום פתחתיך הנה ועתה הטמאה בבהמה ואם Lev. 27, 27.

30 מזבה לנו לבנות Jos. 22, 23.
אם אם במי״ח

ן

פסו׳ במצע׳ ואם אם דכו׳ קרי׳ וכל i הם גבאים ואם Jer. 27, 18.
וםי׳ 1 הכרמל בראש יחבאו ואם Am. 9, 8.

Jud. 6, 31. עליו עמדו אשר לכל יואש ויאמר אדניו ועבד אב יכבד בן Mai. 1, 6.
Jud. 15, 7. שמשון להם ויאמר דד״ה • לו ויאמר אסא לפני ויצא 2 Chr. 15, 2

1 8 . 21, 5. דוד את הכהן ויען 35
2 8 . 15, 21. המלך את אתי ויען -------------
2 8 . 19, 86. שנה שמנים בן

1 Reg. 17, 1. מתשבי התשבי אליהו ויאמר

21*
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IReg. 17, 12. 
Ez. 14, 20. 
Ez. 33, 11. 
Jes. 1, 18. 
Jes. 10, 9. 
Hab. 3, 8.
P8. 7, 4.
Ps. 127, 1.
Ps. 137, 6. 
Prov. 4, 16. 
Thr. 2, 20. 
Est. 4, 14.

 אלהיך ה׳ חי ותאמר
ואיוב רנאל ונח

 ה׳ אדני נאם אני חי אליהם אמר
 ונוכחה נא לכו

 כלנו ככרכמיש הלא
 ה׳ הרה הבנהרים

 ואת עשיתי אם אלהי ה׳
 לשלמה המעלות שיר

 לחכי לשוני תדבק
 ירעו לא אם ישנו לא כי

 למי והביטה ה׳ ראה
תחרישי החרש אם כי

10

347.

וסי׳ ביניהון ומלה ןעל ועל בהון דאית פסוקים ר

Verse, in welchen 2 ןעל Mai vorkommt, die nur durch 
e i n Wort getrennt sind.

הקרש מקדש את ובפר  Lev. 16, 
ובדם בדבר אתו ונשפטתי  ez. 38,22. 

עמך ועל עליך ה׳ יביא  Jes. 7, 17.
ירשע ומי ישקט והוא 34,29.  

עליהם היהודים וקבל קימו  Est. 9,27.
וגבורתו מלכותו כל עם 1  c!29,30 .״ .

13

Jnd. 11, 38. 
Jnd. 18, 27.

1 S. 1, 9.
1 S. 15, 1.

1 8. 26, 16.
2 S. 7, 8. 

2 Reg. 7, 17.
2 Reg. 15, 20. 

,Ter. 25, 1.

Jer. 48, 31. 
Ez. 28, 17. 
Jes. 9, 16. 
Jes. 19, 7. 
Hos. 7, 14. 
Mai. 2, 14. 
Ps. 115, 1. 

Est. 8, 7.

!20

25

348.

א ״ ביניהון חרא ומלה על על בהון דאית פסוקים כ  
וסי׳

21 Verse, in welchen 2 על Mai vorkommt, die nur durch 
ein Wort getrennt sind.

ים4הנ ישרצו אלהים ויאמר  Geu. 1,20.
אברה מצא או  Lev. 6,22.
לאמר בניו ואת אהרן את צו  Lev. 6, 2.

3,12 . מואב מלך רעגלון ישראלי בני ויספו גי״ז• .

30

35

חדשים שני אותה וישלח לבי ויאמר  
מיכה עשה אשר את לקחו והמה  
אכלה אחרי חנה ותקם  
ה׳ שלח אתי שאול אל שמואל ויאמר  

למלך למשחך
עשית אשר הזה הדבר טוב לא  

דשמ׳ לדורי לעברי תאמר כה ועתה  
השליש את הפקיד והמלך  

הכסף את מנחם ויצא  
עם כל על ירמיהו על היה אשר הדבר  

יהודה
איליל מואב על כן על  

ביפיך לבך גבה  
בחוריו על כן על  

יאור על ערות  
יילילו כי בלבם אלי זעקו ולא  

ה׳ כי על מה על ואמרתם  
לנו לא ה׳ לנו לא  

לאסתר אחשורש המלך ויאמר

349.

וסי׳ על ועל על בהון דאית פסוקים כ״ד

24 Verse, in welchen erst על, datin ועל und dann על vor- 
kommt.

Ex. 12,7. . הדם מן ולקחו
Ex. 12,23. לנגף ה׳ ועבר

Nnni. 9,18. ישראל בני יסעו ה׳ פי על
Num. 9,23. יחנן ה׳ פי על
Num. 16,3. אהרן ועל משה על ויקהלו
Num. 26,9. נמןאל אליאב ובני
Jer. 29,32. פקר הנני ה׳ אמר כה לכן שמעיה על 

Jes. 4, 5. מכון כל על ה׳ וברא
Jes. 24,21. ה׳ יפקד ההוא ביום והיה צבא על 
Jes. .30,6. נגב בהמות משא
Jes. 65,7. אבותיכם ועונת עונתיבם ♦ דסם׳ תליתא׳ 

אל וקרי׳ על כת׳
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ל י ע ש א ם ר י ר ה ו ה ח ב ז י  h o s . 4 ,1 3 .  

ו ע י מ ש ל ה ת ע ו נ מ ר ד א ו ד ש א ב  a .1 , 3 ״!.   

י ע ש ק פ ש מ ד  Am. 1 ,6 .  

י ע ש ה פ ז ע  Am. 1 ,9 .  

י ע ש ר פ צ  Am . 1 ,1 1 .  

י ע ש ם פ ו ד א  Am. 1 ,1 3 .  

י ע ש י פ נ ז ב ו מ ע  Am. 2 ,1 .  

י ע ש ב פ א ו מ  Am . 2 ,4 .  

י ע ש ה פ ד ו ה י  Am. 2 ,6 .  

י ע ש ל פ א ר ש י  Am. 3 ,9 .  

ן ר ה א ו ו י נ ב ם ו י ר י ט ק ז כ  ! ch r . 6 ,3 4 .

לחת שני לך פסל ן הנה! השביה את תביאו לא להם ויאמרו 2  chr. 2 8 ,13. 
הערת את ויתן ויקה י המקומי; על רעה מביא הנני ה׳ אמר כה 2  chr. 3 4 ,2 4 .  

I ד״ה

10

.3 5 1

וחלוף

ט ״ וסי׳ על על אל בהון דאית פסוקים י

19 Verse, in welchen, umgekehrt vom Vorigen, erst 
und dann 2 Mai על  vorkommt.

 אבל אחיו אל איש ויאמרו
 דארבה • ידך נטה
 דחשך • ירך נטה

המשפט חשן אל ונתת

3 5 0 .

ר ״ וסי׳ אל אל על בהון דאית פסוקים י

14 Verse, in welchen erst על  und dann 2 Mai ל א  vor- 
kommt.

ההר ראש אל סיני הר על ה׳ וירד  ex. 19,20. 
תרומ׳ כנפיסי פרשי הכרבים והיו  ex. 25,20.

ויקהל י וחברו  ex. 37,9. 
ישראל בני יביאו אשר למען  Lev. 17,.6. 
ויעברו האנשים וילכו  J08.18,9.

.08.17,7 מנשה גבול ויהי ז•  
לבם את מיטיבים המה  Jud. 19,22.

ארם מלך לב ויסער 2  Reg. 6,11. 
ארבע על ונתתה מדמו ולקחת  ez. 43,20. 

כתף על אשר במבוא ויביאני  e /.. 46,19.
צירים בים השלח  Jes. 18,2. 
ייטב ואם טוב המלך על אם למלך ואמר  Neu. 2,6. 
דד״ה י השלושים מן שלושה וירדו  !  cbr. u, 

ד״ה י חסד אעשה דויד ויאמר  ! chr. 19,2.

Gen. 42, 21.
Ex. 10, 12.
Ex. 10, 21.
Ex. 28, 30.
Ex. 34, 1.

Ex. 40, 20.
Num. 15,38. ציצוע להם ועשו
Deut. 11,29. . האדן אל אלהיך ה׳ יביאך כי והיה 15  

דראה
Deut. 22,24. העיף שער אל שניהם את והוצאתם  

ההוא
Jud. 11,37. לי יעשה אביה אל ותאמר

1 S. 15,1. 20 ה׳ שלח אתי שאול אל שמואל ויאמר
למשחך

2 S. 6,21. ה׳ לפני מיכל אל דוד ויאמר
1 Reg. 2,19. המלך אל שבע בת ותבא

1 Reg. 15,20. אסא המלך אל הדד בן וישמע
1 Reg. 21,4. 25| ף סר ביתו אל אחאב ויבא ע ז ו

Ez. 3,23. ום הבקעה אל ואצא וא̂ק  |
Ez. 48,21. . ומזה מזה לנשיא והנותר  i

Jes. 22,16. הסכן אל בא לך  |
Nell. 1,6. פתוחות ועיניך קשבת אזנך נא תהי  j

׳ 30

35

3 5 2 .

וסי׳ על אל על בהון דאית פסוקים 1

7 Verse, in welchen erst ל ע , dann ל א  und dann wieder 

על  vorkommt.

 הלילה חצי עד שמשון וישכב
פעמים שלש הילד על ויתמדר

Jud. 16, 3. 
1 Reg. 17, 21.
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העיר על רבים גוים ועברו  •̂ er. 22, 8. 
לאמר הגולה כל על שלח  >Ter. 29,31. 

יהמה כחללים למואב לבי כץ על  Jer. 48,36. 
ר״פ בז♦ ולבז שלל לשלל  ez. 38,12.

דד״ה י מלחמוח שרי ויתן 2  chr. 32,6.

353.Ii
loj וחלוף

i ' וסי אל על אל פסולןים ו'

7 Verse, inwelcheu, umg־ekehrt vom Vorigen, erst יאל danii 
I על und daim אל vorkommt.

מנוח היונה מצאה ולא 15  Geu. 8,9.
ההר קצה אל הגבול וירד  •los. 18,16.

דוד אל אוריה ויאמר 2  s. 11, 11.
אנכי ולוא יואב אל האיש ויאמר 2  s. 18, 12.

התיכנה הצלע פתח 1 6,8.  
אפקה הנותרים וינוסו 1 20,30.  ,

אל יוצאים האלה המים אלי ויאמר  ez. 47,8. 
הקרמונה הגלילה

354.
וסי׳ על אל אל אל דמיין פסוקין ה'

5 Verse, in welchen erst 3 Mai אל und dann 1 Mai על 
vorkommt.

אל ויקרא לו ויגד המלך אל יואב ויבא 2  s. 14,33. 
אבשלום

המישר ארץ אל בא ומשפט «1 er, 48,21. 
הבדים לבש האיש אל ויאמר  ez. 10,2. 
החרים אל ואמר ואקום וארא  Neu, 4,8.

^ הסגנים ואל החרים אל ואמר   Neh. 4,13.

20י

25

30

355.
וסי׳ ואל ואל ואל ואל אל פסוקים ג'

3 Verse, in welchen zuerst אל und dann 4 Mai ואל vor- 
kommt.

Jer. 27,3. מואב מלך ואל אדום מלך אל ושלחתם  
Jer. 27,9. נביאיכם אל תשמעו אל ואתם

iia .״ 2,12. קדש בשר איש ישא הן

356.
ב ״ וסי׳ גם גם גם בהון דאית פסוקים י

12 Verse, in welchen 3 Mai Qj vorkommt.

מספוא גם תבן גם אליו ותאמר  
השלישי את גם השני את גם ויצו  

אביו ישראל אל יהודה ויאמר  
אדני בי ה׳ אל משה ויאמר  

קחו בקרכם גם צאנכם גם  
jud. 8,22. בנו משל גדעון אל ישראל איש ויאמרו  
ענד,ן ולא בה׳ שאול וישאל .28,6 1
Jer. 12,6. אביך ובית אחיך גם כי

Jer. 23,11. חנפן כהן גם נביא גם כי
jes. 48,8. לא מאן גם ידעת לא גם שמעת לא גם  

אזנך פתחה
Koh. 9,6. שנאתם גם אהבתם גם

1 Chr. 11,2. . שאול בהיות נם שלשם גם תמול גם  
דד״ה

Gen. 24, 25. 
Gen. 32, 20. 
Gen. 43, 8. 
Ex. 4, 10. 

Ex. 12, 32.

357. •

א ׳ וסימניהון פסוק בסוף בתרי׳ מלין ותרץ וגם פסוקי׳ י

11 Verse, in welchen וגם drittletztes Wort steht.

Ex.21,29. הוא נגח שור ואם יומת♦ בעליו וגם  
שלשם מתמל

J08.7,11. ישראל חטא בכליהם♦ שמו וגם
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וגם Ez. 16, 28.

וגם H0S. 3, 3.

וגם Ps. 8, 8.

וגם Ruth 1, 12.
וגם Koh. 7, 6.
וגם Dan. 11, 22.
וגם Esra 1, 1.
וגם 2 Chr. 36, 22,
וגם 2 Chr. 21, 4.

וגם Gen. 24, 46.

וגם 1 S. 2, 26.

 אל בבית אשר המזבח את וגם
לקוח הצאן מבחר

2 Reg. 23, 15. 
Ez. 24, 5.

360.
וסי׳ וגם ותני חרא מלה רישיהון דמין פסוקין ג׳

3 Verse, in welchen וגם zweite Wort ist.

ממסורתא ולבד

הלך שמואל והנער • אנשים עם וגם

 כלם נכלמו וגם בושו
 נפשי כלתה וגם נכספה '10

I בתולות וגם בחורים

Jes. 45, 16.
Ps. 84, 3. 

Ps. 148, 12.

«.35
וסי׳ וג-ם גם פסוקים ט'

I ^

I 9 Verse, in welchen erst גם dann וגם vorkommt.

שתה אתה גם אלי ואמרה |20  Gen. 24,44.
I ידעתי בני ידעתי ויאמר  Gen. 48,19.
I 1 וטוב וגדל הלך שמואל והנער  s. 2,26.
המלך וגם אתם גם והיתם 1 8• !2,14 ! .
I 8.21,9 1 פה יש ואין לאחימלך דוד ויאמר . 

רור בני אתה ברוך רוד אל שאול ויאמר ז 8.26,25|25 .
I 2 תלך למה הגתי אתי אל המלך ויאמר  s. 15,19.
I כלמתך שאי את גם  e 6,52! .״׳־ 
i לכן בנתי שבנה   Ruth. 1,12.

.361

מן גם כ״ר מן בר ןגם אתנחת׳ בתר קרי׳ כל ^^סי
וסי׳

Beinerkung: Im grossern Theile der h. Schrift hat יגם 
wenn’s auf Athnach folgt, ein Waw copulat., mit Aus- 
nahme von 24 Versen, in denen es alsdann kein Waw hat. 
Aber in den Biichern Jer., Jes., 12 kin. Proph., Koh. 
und Esra steht’s immer, weim’s auf Atlinach folgt, ohne 

Waw, mit Ausnahme von 16 Verson, wo es Waw hat.

359.
וחלוף

וסי׳ גם וגם פסוקים ד

. 4 Verse, in welchen, umgekehrt vom Vorigen, erst וגם 'ind 
dann vorkommt.

עמך יעלה לא יאיעז
.9! ,21 .1 Reg הרצחת ה׳ אמר כה לאמר אליו ודברת

Gen. 27,33. חרדה יצחק ויחרד
Gen. 50,23. לאפרים יוסף וירא

Ex. 11,3. בעיני העם חן את ה׳ ויתן
Ex. 34,3. עמך יעלה לא ואיש  '

Num. 23,25. קב גם בלעם אל בלק ויאמר  |
Deut. 23,3. ממלל יבא לא  I
Deut. 23,4. ומואבי עמוני יבא לא  !
J0S. 24,18. העמים כל את ה׳ ויגרש  !so

Jud. 5,4. משעיר בצאתך ה׳ ן
jud. 20,48. בנימן בני אל שבו ישראל ואישי  ;

הלך שמואל והנער .8.2,26 1  j

1 S. 12,25. מלככם גם אתם גם תרעו הרע ואם  !
1 S. 22,7. 35 הנצבים לעבריו שאול ויאמר

1 S. 28,20. קובןףןן מלא ויפל שאול וימהר
2 S. 12,14. אצון3 נאץ כר אפס

1 Reg. 4,15. בשמת את לקח הוא גם בנפתלי אחימעץ
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ה את יראים האלה הגוים ויהיו 2'  Reg. 17,41. 
אשימנה עוה עור. עוה  ez. 21,27.

. המדורר אגדיל אני גם הדמים עיר אוי  ez. 24,9.
׳ בריתי בניך ישמרו אם  ps. !32,12. 

המואביה רות ותאמר  Ruth. 2,21.
מביאים פלשתים ומן 2  chr. 17,11. 

מה׳ לבקש יהודה ויקבצו 2  chr. 20,4.
עמדים יהודה וכל 2  chr. 20,13.

10! וגם במי״ו דכו׳ ועזרא וקהל׳ ות״ע וישע׳ ירמי׳ וכל  
י וסי׳ אתנחתא בתר

נתתי אנכי ועתה  Jer. 27,6.
נתתי ברול על  Jer. 28,14. 

במגלה וקראת אתה ובאת  Jer. 36,6.
ה׳ יגלח ההוא ביום , 15  Jes. 7,20.

נטעו בל אף  Jes. 40,24. 
רבים ימים אליה ואמר  hos. 3,3.

י הארץ תאבל כן על  h08. 4,3.
I ירושלם את שם אנכי הנה  zach. 12,2.

העצבים שמות את אכרית |20  zach. 13,2.
לב על תשימו לא ואם תשמעו לא אם  Mai. 2,2.
לראשנים זכרון אין  Roh- !•1!  י 
לפיהו האדם עמל כל  R<>5.6,7.

הפירים כקול כי 7,6 .
האלהים מעשה כל את וראיתי 25  R05.8,17.

נעשה אשר בכל רע זה  Roh. 9,3. 
אלה כמעשיו ולסנבלט לטוביה אלהי זכרה  Ne5• 6,14.

362.

ופי׳ ולא ןלא ולא ולא לא ה׳ בהון דאית פסוקים ל

3 Verse, in denen 5 Mai לא vorkommt, das erste Mai ohne 
und dann 4 Mai mit Waw copulat.

תאכלח אחד יום לא  Num. 11,19. 
אליו תשמע ולא לו תאבה לא  Dent. 13,9. 

p בא ופריתם תרבו כי וד.יה  Jer. 3,16.

!35

363.
וסי׳ לא לא ומצע׳ ולא רישיהון פסוקים ג'

3 Verse, die anfangen mit א ל ן  und in der Mitte noch 2 M ai

.haben לא

Dent. 7, 3. בם תתחתן ולא
Jos. 7, 12. לקום ישראל בני יכלו ולא
Ez. 36, 16. עוד אליך אשמיע ולא

364.
וסי׳ ולא לא ולא פסוקים ד

6 Verse, in welchen erst ןלא, dann א ל  und dann א ל ן  vor-
• kommt.

Num. 18, 32. חטא עליו תשאו ולא
1 S. 12, 21. התהו אחרי כי תסורו ולא

Jer. 2, 6. המעלה ה׳ איה אמרו ולא
Jer. 17, 8. יובל ועל מים על שתול כעץ והיה
P8. 78, 8. כאבותם יהיו ולא

Job 14, 12. יקום ולא שכב ואיש

365.
ופי׳ דמיחדיז לא לא לא לא ד׳ בהון דאית פפוקים ת

8 Verse, in welchen 4 M ai לא vorkommt.
Ex. 20, 13. דאורי׳ קדמ׳ ♦ תרצח לא

Lev. 19, 20. אשד. את ישכב כי ואיש
Jer. 42, 14. נבוא מצרים ארץ כי לא לאמר

Ez. 16, 4. אותך הולדת ביום ומולדותיך
Ez. 18, 6. דספר׳ קדמ׳ ♦ אכל לא ההרים אל
Ez. 31, 8. . עממהו לא ארזים

Zach. 11, 16. מקים אנכי הנה כי
Zeph. 3, 2. לקחה לא בקול שמעה לא

1) Die 4 letzten sind von anderer Hand. — Hier folgt im
Mpt. eine leere Seite; die nSchste Seite beginnt, wie folgt.
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366.

וסיס׳ דסמיך לי׳ וחר חד דכל מיחדין ל״ו סלוני ובני

.S6 Worter kommen ein Mai mit vorhergehendem י .vor ף̂ב

דבראשי׳ ומצרים* כוש חם ובני  Gen. 10,6.
T

השדה מן באו _יעקב ובני  G«n. 84,7. 
רחל שפחת בלהה ובני  Qen. 35,26.

T : •

לאה שפחת זלפה ובני  Gen. 35,26.
T : •

קהת גרשון לוי ובני  Gen. 46,11. 
ופוה תולע יינזשכר ובני  Gen. 46,13.

T T ״

ואלון סרד וכלון ובני  Gen. 46,14. 
וישוה ימנה אשר ובני  Gen. 46,17.

•* T

י נ ב ן ו ם ד י ש ח  Gen. 4 6 ,2 3 .
T י

וגוני יחצאל נפתלי ובני  Gen. 46,24.
• T : ־

י נ ב ף ו ס ו ר י ש ד א ל ו י ל  Gen. 4 6 ,2 7 .

.6 ,2 1 י  נ ב ר ו ה צ ח ו ר ג ק פ נ ו

י נ ב ל ו א י ז ל ^ א ש י מ  e x . 6 ,2 2 .  

י נ ב ב ו א י ל ל א א ו מ נ  Num . 26, 9.
T * V:

( י נ ב ! ו ר ו1ע׳ י ע ש ב ו ו ( ב ש ם י י ר ח ה  G ent. 2 ,1 2 .
T *•

.1,16 . ̂ז• משה חתן קיני ובני גי  
בליעל בני עלי ובני  ! s. 2,12,

דה ישענו מה אמרו בל_יעל ובני 1  s. 10,27. 
שלל אל העם ויעש בקר ובני  ! s. 14,33.

חיל בן גם והוא חיל ובני 2  s. 17,10.
הגלגלה שב ואלישע הנביאים ובני 2  Reg. 4,38. 

שנית ספר אליהם ויכתב המלןד ובני 2  Reg. 10,6. 
ה׳ על הנלוים הנכר ובני  Jes. 56,6.

T - י• 

צאנכם ורעו זרים ועמדו נכר ובני  Jes. 61,5. 
בה׳ ושמחו גילו ציון ובני  Joei 2,23.

חסדך יקר מה אדם ובני 36,8..
אתם אלהים אמרתי אני עליון ובני 82.7.  

רעזר׳ ישיה♦ אליעזר ר!ךם ובני י®*
הלשכות אל כי ר.לןי ובני  Neh. 10,40.

.1,32  ̂ אברהם פילגש קטורה ובני  
ושובל לוטן שעיר ובני ג  Ghr. 1,38. 

.1,41  ̂ ענה בני דישון ובני  
צרויה ואחיתיהם צרו;ה ובני 1  chr. 2,16.

10

15
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25

30

1 Chr. 7, 20. שותלח אפרים ובני
1 Chr. 16, 42. תני׳ הימן* ועמהם ןדותון ובני
1 Chr. 23, 10. זינה יחת

.367

שמעי ובני

 לית וחד חד וכל תיבות׳ בריש לם׳ מיחרין מלין אלין
וסי׳

Verzeichniss von Wortern, die mit לכן׳ anfangen und nur 
ein Mai vorkommen.

Ex. 8, 5. לפרעה משה ויאמר למתי
Nam. 10, 2. חצוצרות שתי לך עשה למקרא
jud. 20,1.(7) דשמ׳ יואב* אל המלך ויאמר למי!

1 Reg. 7, 32. האופנים וארבעת למתהת
1 Reg. 7, 32. בפסוקא ב׳ למסגרות

Jer. 31, 34. רעהו את איש עוד ילמדו ולא למקטנם
Jer. 61, 62. דברת אתה ה׳ ואמרת למאךם

Ez. 16, 4. שרך כרת לא למשעי
Jes. 7, 26. במעדר אשר ההרים וכל למשלח
Jes. 9, 6. קץ אין ולשלום המשרה למרבה

Jes. 63, 8. המה עמי אך ויאמר למושיע
PSf 18, 19. דתהלי׳ אידי• ביום יקדמוני למשען

Ps. 136, 16. במדבר עמו למוליך
Ps. 139, 20. ימרוך אשר למזמה

T • : •

Job 30, 9. הייתי נגינתם ועתה למלה
Cant. 7, 10. הטוב כיין וחכך למישרים

. T ״• :

1 Chr. 16, 42. וידותון הימן ועמהם למשמיעים
2 Chr. 16, 14. דאסא בקברתו* ויקברהו למאד

Ps. 116, 16. עבדך ־אני כי ץלמוסרי!)
1 Chr. 16, 13. אתם לא למבךאישנה1
2 Chr. 30, 3. לעשתו יכלו לא כי ^מדי

35
1) Die drei folgenden ■ind Zasatz einer andern Hand.

22
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368.
ל י ל ׳ מיחדי׳ מלין א ת לי׳ וחד חד וכל תיבה בדיש ו  

וסי׳ ד״פ

Verzeichniss von Wortern, die mit 'ןןן anfangen, und nur 
ein Mai vorkommen, und zwar niemals am Anfang des 

Verses.

•״ י! cie9 ותראה •
V T *: ״

 .Gen. 30, 3 ותלד
 .Num. 17, 26 ותבל
 ותצא 20•
 .Jer• 9. !9 ותכןח
ותרד

ותלדנה 29,6.
.ez. 32, 28 ותשכב
.5,19 •®® ותקרב ז•  

5,19 .̂ ® אה1ותב זי .
T  T  :

ותרעש •®®זי 13.

 ותהלימני •®®זי 38,16.

 ותפל •®®זי 47.11.

ותבא •®®זי 47,11.
T  :

.h<>®• 2,4 ןתסר
.2,20 !®® ןתעל זי
 .Micha 7, 10 ןףןרא
 .p®. 71,21 ותסב
.p®• ^44.5 ותרד

̂זי !3,27. ותשם יז
: T •״

̂זי !3,27. ותשמור יז  
ותבחר
ותשא ייסזי 22, 26 .

T • :

.Eoh. 12,6 ותשבר
V T * :

ותשלול נז an. 8,12. 
 .Dan. 12,4 ותרבה
.D»n. 12,13 ותנוח
•  T  :

.Dan. 12,13 ותעמיד
2 Chr. 34, 26.

 המים יקוו אלהים ויאמר
 בלהה אמתי הנה ותאמר
 השב משה אל ה׳ ויאמר

 מאבימלך אש תצא אין ואם
 דבר נשים שמענה כי

 תשמעוה לא ואם
 בנים והולידו נשים קהו

 ערלים בתוך ואתה
 יחישה ימהר האמרים
 בפם׳ ב׳ נראהי למען מעשהו

 ארגיז שמים כן על
 יחיו עליהם אדני

 רעה עליך ובא ן
 בפם׳ ב׳ שחרה♦ תדעי לא1

 ריבו באמכם ריבו
 ארחיק הצפוני ואת

 בושה ותכסה איבתי
 ותסב גדלתי תרב

 ותרד שמיך הט ה׳
רנלי בסר

 דם׳ קדמ׳ בפסוק׳♦ ב׳
 ותבחר פיך עונך יאלף כי
 תתענג שדי על או כי

 ירחק לא אשר עד
 התמיר על תנתן וצבא
 הדברים סתם דניאל ואתה
 ותנוח לקץ לך ואתה

ם׳ הימין♦ לגרלךלקץ בפ  ב׳
 ויקטירו♦ עזבוני אשר תחת

ר״ה
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ת
hat and die

tתהתנה v : -
תכלנה

T V -  :

: • TVתביאנה
תעננה
רןחנה

תשכנה
T : •

* : TVתראנה
שמענה

T V T  :

369.
וסי׳ דגש דכו׳ לי׳ וחד חד רכל מלין

8 Wdrter, deren Endsilbe נה ®‘ם  Dagesch forte
T

so nur 1 Mai vorkommen.

תרדמה אלהים ה׳ ויפל  
ואל לתבה תעשה צהר  

תעשה בשמן מחבת על  
תעננה שרותיה חכמות  

jer. 36,14. ברוך אל השרים כל וישלחו  
Ez. 17,23. אשתלנו ישראל מרום בהר  

Micha 7,10. ותכסה איבתי ותרא
Job 6,27. א כן חקרנוה זאת הנה י ה

Gen. 2, 21. 
Gen. 6, 16. 
Lev. 6, 14. 
Jud. 5, 29.

.370

וסי׳ תיבות׳ ברי׳ פתח לי׳ חד כל מלין ר
6 Worter, deren Anfangsbuchstabe ein Pathach (Segol parv.)

hat und die nor ein Mai vorkommen.

Gen. 27, 3. תליך כליך נא שא ועתה תלוף
Ex. 33, 5. אמר משה אל ה׳ ויאמר ערוף

Deut 23, 25. רעך בכרם תבא כי כ?*ןף
Dent. 31, 27. . ידעתי אנכי כי מרוף

Jud. 5, 12. דבורה עורי עורי שביף
Hos. 14, 9. עוד לי מה אפרים ?ריף

371.

וסימ׳ רסמי׳ לית וחד חד וכל ב׳ ב׳ מן מלין אלין

Verzeichniss von Worterpaaren, deren beide Worter ein 'ך  
des Art. haben und in solcher Verbindang nur ein Mai 

vorkommen.

Ex. 39,17. תני׳ דמ׳ ♦ שתי ויתנו הזהב העבתת
T T - ״•  : T

Ex. 39,34. עורת מכסה ואת המאדמים האילם  
Lev. 14,6. החיה הצפר את החיים המים
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Num. 7, 86. 
Num. 7, 86. 
Num. 18, 15. 
Deut. 21, 9. 
Jos. 3, 14.
Jos. 6, 22.
Jos. 6, 23.
Jos. 9, 6.
Jos. 13, 7. 
Jos. 14, 16. 
Jos. 23, 14. 
Jud. 18, 17. 
Jud. 20, 4. 
Jud. 20, 4. 
Jud. 21, &.
1 S. 4, 1.
Jer. 9, 11. 
Jer. 25, 26. 
Jcr. 32, 12. 
Ez. 9, 3.
Ez. 16, 32. 
Ez. 26, 19. 
Num. 3, 3. 
Koh. 2, 16. 
Koh. 9, 15.
1 Chr. 11, 23.

ומאה שלשים האחת הלןערה
T:״ “  T  T - -

 בפסוק׳ ב׳ האחד המןרק
רחם פטר כל הטמאה הבהמה

T  -  T  ~

הנקי הדם תבער ואתה הנקי הרם
 העם בנסע ויהי הברית הארון
המרגלים האנשים ולשנים הזונה האשה

T  “  T  • T

הנערים ויבאו המרגלים הנערים
*“ ’ T : ־״ : • ־ :

 יהושע אל וילכו הגלגל המחנה
הארץ את הלק ועתה המגשה השבט
לפנים חברון ושם הגדול האדם

T  -  T  T  T

 היום הולך אנכי והנה הטובים הדברים
האנשים המשת ויעלו החגור האיש

T  V • T

 איש הלוי האיש ויען הלוי האיש
בפם׳ ב׳ י ויאמר הני־צחה האישה

T  T  : • -  T  • T

ישראל בני ויאמרו הגדולה השבועה
- : T - : ז

שמואל דבר ויהי העזר האבן
החכם האיש מי ההכם האיש

T  T  V * T

 הצפון מלכי כל ואת הארץ הממלכות
 את ואתן המקנה הספר
 נעלה ישראל וכבוראלהי הבדים הלבש
תקח אישה תחת המנאפת האישה

T  ■ T ־ : V T  T י

 נחרבת עיר אתך בתתי הרבים המים
 אהרן בני שמות אלה המשחים^^ הכהנים

 לחכם זכרון אין כי הבאים הימים
 דפ׳ ♦תנ׳ איש בה ומצא המסכן האיש
ד״ה ♦ את הכה והוא המצרי האיש

10

15

20
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ה ט  קרי׳ כל וחלוף מלע׳ בטעם׳ לי׳ וחד חד דכל ש
וסימניהון מלרע •

Eine Reihe von Wortem, die nur ein Mai mitdero Accent 
penult, vorkommen, wahrend sie sonst immer den Accent 

anf ult. haben.

סדם זעקת ה׳ ויאמר רבה  Gen. 18,20.
עשה צחק שרה ותאמר יצחק 6.  

מזובו הזב יטהר וכי וספר  Lev. 15,13.

30

135

1) Zusatz.

תיויתי

■קצד•
ושאל

: T ־־

והשקית
לשרת

V T  i
הוציאי

:כף
ךחורןה

מרה
T  T

מעם
והבאת

T ״* ** :

הקם
מאת

:^ק
הרם

V T

החיצונה
T  * ”

ושברתי
• : ”  T  :

קינה
וחרה

T  T  ;

בנו
T

התהתונה
T  ; “

הומה
ד

ושבה
T  T :

ריעה
•ד

צרה
T  T

וחגרה
T

ובורא
מצרה

T T  •

וזריתי
כלו

T

שמע

ךה1ו:
ותאמר

קרץ
תחת

ארבעה
T : ־  T

בטח
T ־

הבו

Lev. 26,21. בשנך לכם ברכתי את  
Num. 21,6. באלהים העם וידבר  

Num. 27,21. יעמך הכהן אלעזר ולפני  
Deut. 11,10. בא אתה אשר  p הא כי  
Deut 17,12. בזדון יעשה אשר והאיש  

J08.2, .3. רחב אל יריחו מלך וישלח  
Jud. 13,21. ה׳ מלאך עוד יסף ולא  
Jud. 18,28. היא רחוקה כי מציל ואין

1 S. 30,6. אמרו כי מאד־ לדוד ותצר
2 S. 3,16. ויקחה בשת איש וישלח  
2 S. 9,10. האדמה את לו ועבדת  
2 S. 23,1. האחרנים דוד דברי ואלה

1 R eg . 1 6 ,2 4 ן . ק י ת ו ר א ה ן ה ו ר מ ש

2 R eg . 3 ,1 1 . ר  מ א י ט ו פ ש ו ה ן י י א ה

2 R eg . 6 , 7 . ר  מ א י ם ו ר ך ה ח ל ל ש י ו ו ד י

2 Reg. 16,18. השבת מוסך ואת
Ez. 14,12. לי תחטא כי ארץ אדם בן  
Ez. 19,14. בדיה ממטה אש ותצא  
Ez. 24,11. רקה גחליה על והעמידה  
Ez. 27,6. לך בנו משניר ברושים

Ez. 40,19. השער מלפני רהב וימר
Ez. 42,20. מדדו רוהות לארבע
jes. 6,13. עשיריה בה ועוד

jes. 24,19. הארץ התרועעה
Jes. 28,20. מהשתרע המצע קצר כי
Jes. 32,11. רגזה שאננות הרדו
Jes. 45 ,7 . שף ובורא אור יוצר דפ׳ תני׳ ה  
jona 2,3. לי מצרה קראתי ויאמר  
Mai 2,3. פניכם על פרש

P8.37,20. דפ׳ תנ׳ • כרים כיקר ה׳ ואיבי  
Ps. 160,5. שמע בצלצלי הללוהו

Prov. 3,15. כת׳ כן • מפניים היא
Prov. 7,13. לו ונשקה בו וההזיקה

Prov. 10,10. עצבת יתן עין
Prov. 17,10. מהכות במבין גערה
Prov. 30,24. והמה ארץ קטני הם
Prov. 31,11. בעלה לב בה

Job 6,22. לי הבו אמרתי הכי

22•
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Job 7, 20.

Jes. 63, 12. 
Prov. 1, 19. 
Prov. 11, 26. 
Job 15, 13. 
Job 19, 17. 
Job 23, 6. 
Job 23, 9. 
Job 24, 1. 
Job 29, 7. 
Koh. 3, 16. 
Dan. 6, 13.

Neh. 2, 9. 

.Neh. 9,7 ויטמון

Jes. 60, 1.

לך אפעל מה חמאתי ̂ למה
 ופי׳ נמוג בטעם 'ותלת
לפניהם מים בוכןע

p בצע בצע כל ארחות 
יקבהולאום(! בר מ;נע

 רוחך אל'אל תשיב כי
 לאשתי זרה רוחי

 יענני מלים אדעה
 אחו ולא בעשתו שמאול

 נצפנו לא משדי מדוע
 קדת עלי שעד
 השמש תחת ראיתי ועור

קדם העל דניאל באדין
מלכא

עבר פחוות אל ואבוא
הנהר‘

כשרים מאור והוצאתו ̂ ̂ _
 אברהם שמו ושמת

 ממפורתא ולבר
אורך בא כי אורי קומי

והוצאת
T ״• ;

זרה
TT

יאמר
אחז

T *״

חזו
T

בצאתי
הרשע

“  V T

אבי

שרי

10

15

Nam. 27, IS. עמיך אל ונאספת אתה וראיתה
: T ״ T

Jad. 6, 8. אלהים'חדשים יבחר לחם
V T

Jnd. 6, 3. ישראל זרע אם והיה זרע
T״־

1 Reg. 16, 9. זמרי עברו עליו ויקשר ארצא
T : ־־

Jes. 7, 4. והשקט השמר אליו ואמרת השמר
•• T ״

Jes. 40, 24. זרעו בל אף נטעו בל אף שלש
Jes. 49, 15. עולה אשה התשכח מרחם
Am. 7, 14. אמציה אל ויאמר עמוס ויען בור!ר
P8. 71, 4. מכף רשע מיד פלטני אלהי וחומץ

Prov. 23, 7. הוא כן בנפשו שער כמו כי שער
“  T

Job 23, 7. עמו נוכח ישר שם נוכח
T

Job 30, 30. מעלי שהר עורי שחר
•  T

ופי׳ עליהון פליגי׳ ותרין

Num. 31, 27. תפשי בין המלקוח את וחצית
Zacb. 6, 11. וזהב כפף ולקחת ועשית

T • T :
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וחלוף

ה ט ופי׳ מלעיל קרי׳ וכל מלרע וחד חד מן ש
£ine Reihe von Wortern, die, uingekehrt vom Vorigen, nur 
ein Mai init dem Accent anf nU. vorkommen, wahrend 

sie sonst immer den Accent !)01.alt. haben.

 לבן אל יעקב ויאמר
 ילדה לא כי רחל ותרא
 פרעה ירא ועתה
 אחיו ואת אביו את יופף

 בא משה אל ה׳ ויאמר
 השלחן את והבאת

 לה תקח השמיני וביום
אתה ואפית פלת ולקהת

הבה
T T

Gen. 29, 21.

מתה
T *•

Gen. 30, 1.

ו.רא Gen. 41, 33.

ויושב Gen. 47, 11,

שתי Ex. 10, 1.

והעל'ת
T •* :

Ex. 40, 4.

והביאה
T • •• :

Lev. 15, 29.

ואפית Lev. 24, 5.

20
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ח  שם שאין פירוש בתור׳ ונחתין רפלקין פסוקים י״
וסי׳ במאריך והן געיא

18 Verse im Pentat. haben Maarich (Mercha) Kwischen Asia 
und Sarka und nicht Gaja.

Gen. 30, 16. בערב השדה מן יעקב ויבא
Gen. 41, 45. יוסף שם פרעה ויקרא
Ex. 29, 21. המזבח על אשר הדם מן ולקחת
Ex. 36,6. במחנה קול ויעבירו משה ויצו

Lev. 4, 35. הכשב חלב יופר כאשר יסיר חלבה כל ואת
Num. 5, 18. האשהן(^ את הכהן והעמיד
Num. 5, 21. 1האשה את הכהן והשביע

Num. 10, 10. ובמועריכם שמחתכם וביום
Num. 18, 19. ישראל בני ירימו אשר
Num. 20, 19. ישראל בני אליו ויאמרו
Num. 21, 23. ישראל את פיחן נתן ולא
Num. 30, 16. אישה לה יחריש החרש ואם
Num. 36;, 3. ישראל בני שבטי מבני לאחר והיו
Deut. 1., 7. האמרי הר ובאו

1) D iese drei Hin<! Zasats.1) B eidc 8ind von a n d erer Hand.
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 נבלך את אלהיך ה׳ ירחיב כי .*״©ס 12,20.
.19,6 .Deut ביער רעהו את יבא ואשר

Dent. 22,24. ומתן באבנים אתם וסקלתם
Deut. 28,61. אדמתך ופרי בהמתך פרי ואכל

Das Folgende ist von anderer Hand und gelidrt nicht zum eigentlichen Werke. — Dio chaldaischen Gedenkzeichen 
sind leicht verstSndlich, indem sie auf die angefiihrten Stellen sich beziehen.

1.

הן ואלו רחמין מחכי לערסא סליק עלי וסי׳ ה׳ ולכן

.kommt 5 Mai vor ולכן

עלי לבית נשבעתי ולכן 1  s. 3,14. 
מעלה אדני הנה ולכן  Jes. 8,7.

שם עלית אשר המטה ולכן 2  Reg. 1,4. 
לחננכם ה׳ יחכה ולכן  Jes. 30,18. 
לרחמכם ירום ולכן  Jes. 30,18.

15

2.

וחד פת׳ אכל ההרים אל  ez. 18,11.
-  T • T V  V

וסי׳ קמץ אכל לא ההרים אל  ez. 18,6. 
פומיה קמץ אכל דלא פומי׳ פתח דאכל

Ein Mai kommt ההרים אל  folgendem אכל ) כ
• T V V ~  T

Pathach) und ein Mai mit folgendem (אכל לא כ׳  mit
T  T

Kamez) vor, mit dem mnemonischen Zeichen: Beim Essen 
 -den Muiid; beim Nicht (Pathach יפתח) offnet man (אכל) 20

essen ( אכל לא ) ist der Mund zusammengezogen (קמץ, 
Kamez) d. h. geschlossen.

10

ף ס הן ואלו רוחא דמלת׳ חילא וסי׳ וחסר ג׳ ת

.nach dem Cholam ן׳ .kommt 3 M al vor und zwar def תסף

Gen. 4,12. כחה תת תסף לא
Deut. 13,1. תגרע ולא עליו תסף לא וגו׳ הדבר כל את  
Ps. 104,29. יגועון רוחם תסף

5.
ם ת א ר אישתא דמשה חרבא וסי׳ ג' י

.kommt 3 Mai vor יראתם

Ez. 11,8. יראתם חרב
Num. 12,8. במשה בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע  
Deut. 5,5. האש מפגי יראתם כי

3.

1_ הן ואלה במשריתא מית אדם וסי׳ ל יפל

ל0וי  kommt 3 Mai vor.

האדם על תרדמה אלהים ה׳ ויפל  
וימת עליו וי?ל

28 .® מחנהו בקרב וי_סל זי .

25

30

6.

ע ר י הן ואלו שלים דאלישע מתקלי וסי׳ ל ו

.kommt 3 Mai vor ]ךירי

Job 31,6. תמתי אלוה וידע צדק במאזני ישקלני  
2 Kog. 5,8. בישראל נביא יש כי וידע
Job 21,19. וידע אליו ישלםT••;

7.
ה ל י ל א ב ו הן ואלו וערק וקם ודמך שתה וסי׳ ה ה

הוא בלילה  kommt 3 Mai so (d. h. dass das ך,וא ohne
T : ------

Art. steht), vor

 יין אביהן את ותשקין
הוא בלילה עמה וישכב

Gen. 19, 33. 
Gen. 30, 16.
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הוא בלילה ריקם 32,22.
הוא בלילה וימלט נם ודוד 18.19,10.

8.

י כ ׳ ה בחילא דאשתמרו תלתא יעקב פלח וסי׳ ה
י3ה  kommt 5 Mai vor

חנם ועבדתני אתה אחי הכי  Gen. 29,16. 
יעקב שמו קרא הכי  Gen. 27, 36. 

נכבד הכי השלשה מן 2  s. 33,19. 
שאול לבית נותר אשר עוד יש הכי 2  s. 9,1. 

ומכחכם לי הבו אמרתי הכי  Job 6,22.

9.
ר צ י לאמנון אשתבע יעקב וסי׳ ג׳ ו

.kommt 3 Mai vor ויצר
LV -*״

א ר י י ב ו ק ע ד י א ר1 מ צ ו י ל  Gen. 3 2 ,8 .  

ר ש א כ ע ו ב ש ׳ נ ם ה ה ר ל צ ם _וי ה ר ל א מ  J ״ J• 2, !5 .

8 . 1 3 , 2 ר 2  צ י ן ו ו נ מ א ת ל ו ל ח ת ה ל .

10.

ת ח ק ל דרעוא לבושי דיומף יברוחי וסי׳ ל' ו
.kommt 4 Mai vor ולסחת

- r _ T :

בגי דודאי את גם ולקחת  Gen, 30,15. 
לעבדים אתנו ולרןסת  Gen. 43,18.

בגדים ולקחת הכסף את לקחת העת 2  Reg. 5,26.
ת ח ק ל ן ו צו ם ר כ ד י מ  M ai. 2 ,1 3 .

11.

ן י ר ועפרא גרמא מסכינא וסי׳ וכל וחד כל ת
Mai kommt 3ל und ein Mai וכל vor (mit einem Accent

T זי •

od. Metbig, was gegen die Regel ist).

שנאהו רש אהי כל  Prov. 19,7.
T

תאמרנה עצמותי כל . 35,10.
T

הארץ עפר בשלש וכל  Jes. 40,12.

10

12.

ת ו ל ו צ מ ררוסי׳ לחשוכא נחתו וסי׳ ל ב
.kommt 3 Mai vor במצולות

 אבן כמו במצולת ירדו
 במצלות במחשכים

במצולות השלכת רדפיהם ואת

Ex. 15, 5. 
P8. 88, 7. 

Neh. 9, 11.

15

20

13.
ם י יבשין נחלי׳ וסי׳ קמצין זקפין ב׳ מ

 kommt 2 Mai mit Kamez des vor, wegen des מימ
Sakef. Ebenso immer mit Athnach und Silluk, ausser 

3 Mai, wo das Mem trotzdem ein Pathach hat.

דן  מים נחלי א
ביואל • מים אפיקי יבשו כי

Dent. 8, 7. 
Joel 1, 20.

25

30
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 דגיהנם נורא וסי׳ פתהין במ״ג דכו׳ וס״פ אתנח וכל
במדברא

 ובמים באש באנו
 מים שבעה לא ארץ
מים לאגם מדבר ישם

P8. 66, 12. 
Prov. 30, 16. 
P8. 107, 35.

14.

ה כ תמחי לא בחוטרא עבראה וסימגיהון בסגול ה׳ מ  
מחי עממין

.kommt 5 Mai mit Segol de8 Kaf vor מכה

E*• 2,11. מאחיו עברי איש מכה
במטה מכה אנכי הנה .7,17

2 Reg. 6,22. בחרבך שבית האשר תכה לא ויאמר  
מכה אתה ובקשתך

Jes. 14,6. , בעברד עמים מכה
Ez. 7,9. מכה ה׳ אני כי וידעתם
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15.

ם ך א בפומא אמר עקא דידע לבא וסי׳ קמצין ה׳ ל

kommt 5 Mai mit Eamez des Lamed vor: im Buche לאדם
T  T T

Koheleth hat’s immerKamez ausser 1 Mai, wo das Lamed 
Schwa hat.

לב כן לפנים הפנים כמים  Prov. 27,19. 
דרכו לאדם לא כי ה׳ ידעתי  J.10,23 .״  

לאדם והצרתי  zeph. 1,17. 
יראת הן לאדם ויאמר  Job 28,28. 

דכות׳ קהלת וכל — לאדם♦ פה שם מי  ex. 4,11. 
במ״א

לפניו שטוב לאדם כי  ■ Koh. 2,26.

10

16.

ב טו ואשכח רהט בח'רא שמואל וסימנ׳ קמצין ה׳ ו  
 ̂ הוכמתא

.hommt 6 Mai mit Kamez des Waw vor וטוב
T

וטוב וגדל הלך שמואל והנער 1  s. 2, 26.
וטוב בחור שאול ושמו 1  s. 9,2.

אברהם רץ הבקר ואל  Gen. 18,7.
וטוב שמן מרעה וימצאו 1  chr. 4,40.

וטוב חכמה הוספת 1  Reg. 10,7.

17.

א מיא וסימנם ל יפןח ר ב פרזלא ת

.kommt 3 Mai vor יקח

מים מעט נא יקה  Gen. 18,4. 
יקח גבור שבי גם  Jes. 49,26. 

יקה מעפר ברזל  J®̂ .׳ 282 •

15

20

18.

ת י ר ב ואשתבע גברא עבר וסי׳ ג׳ ב

.tommt 3 Mai vor בברית

 ה׳ בברית לעברך
 עבדך את הבאת ה׳ בברית כי

אתך בברית ואבוא לך ואשבע

Dent. 29, 11. 
1 S. 20, 8. 
Ez. 16, 8.

.19

ה דבעז ביתא למיבנא נבח אזל וסי׳ רפים ג׳ ל
T

̂ךן  kommt 3 Mai mit He raphe vor (sonst hat’s immer
T Mappik.)

Num. 32,42. בשמן נבח לה ויקרא
zach. 6,11. שנער בארץ בית לה לבנות
Ruth. 2,14. בעז לה ויאמר

20.

ם י ר ם וא׳ ג׳ מ י ר מ לשטיא מחכים כספא ופי׳ ו

 kommt 3 Mai ohne Waw copulat. nnd 1 Mai mit מרים
Waw vor.

25

30

35

Ex. 35, 24. כסף תרומת מרים כל
Prov. 3, 35. ינחלו חכמים כבוד

Prov. 14, 29. אולת מרים אפים וקצר

וא׳

P8. 3,4. ראשי ומרים כבודי

21.

ם ח בשמשא דמיך מלכא וסי׳ פתחין ג׳ ו

.kommt 3 Mai mit Pathach (des Chet) vor וחם

 ̂ המלך לאדני וחם
 להם וחם שנים ישכבו אם גם

ונמס השמש וחם

Koh. 4, 11. 
Ex. 16, 21.



176

22.

עבדא שלים דארמלתא נדרא וסי׳ נקרות בה׳ ה׳ נדר  
אתקבל ולא

 kommt 6 Mai mit fUnf Punkten, (d. h. mit Zere und נדר
Segol) vor.

אסר שבועת וכל נרר כל  Num. 30, u . 
וגרושה אלמנה ונרר  Num. 30,10, 

ושלמו לה׳ נדר וגדרו 19י 21.  
עבדך גרר נדר כי 2  s. 15,8. 

לא.ירצה ולנדר  Lev. 22, 23.
10

23.
] ב ר מסאבא בעירא איתי חר אינש וסימב׳ קמץ ה׳ ק

.kommt 5 Mai mit Kamez (des Beth) vor .קרבז

קרבן מכם יקריב כי אדם  Lev. 1,2. 
קרבן מכל אחר ממנו והקריב  Lev. 7,14. 

הביאו לא מוער אהל פתח ואל  Lev. 17,4.
אשר בהמה ואם  Lev. 27,9. 
טמאה בהמה כל ואם  Lev. 27,11.

 שמרון ההר את ויקן
 המונה עיר שם וגם

 יואל הבכור בנו שם ויהי
תרע כי בנו שם ומה שמו מה

1 Reg. 16, 24. 
£s. 39, 16.

1 S. 8, 2. 
Prov. SO, 4.

15

24.
ם דברי׳ קרתא נטר אברהם אברם וסימניהון םגול ו׳ ש  

בוכרא

.kommt 6 Mai mit Segol (des Schin) vor שס

בן לאברם הגר ותלד  Qen. 16,15. 
בנו שם את אברהם ויקרא  oen. 21,3.

20

 הרף על למעלה כתוב האחרון! הדף של כתב ובאותו
וז״ל:

̂ ♦ כלה התורה בכל תיבה אין
 «מלה או פועל או שם או תהיה שלא
 אטה• ולא אקרא ואני
 יעטה• שפ״ם על לדבר סימן
 עניז על מורה נפרדת תיבה השם גדר

 בעצמו שיורה מבלי לבדו שיובן יתכן
 הענין• אותו בו היה אשר המוגבל הזמן על

 עגין על מורה נפרדת תיבה הפועל גדר
 הזמן על בעצמו ויורה לבדו שיובן יתכן

 העניז• אותו בו הי׳ אשר המוגבל
לבדו• שיובן יתכן לא נפרדת תיבה מלה גדר

25

30

 עד עזרגי אשר ליריאיו הסד הגונזל עליון לאל תהלה

 פה בכ״י הנמצא. ואכלה אכלה ספר העתקת להשלים כה

 תמוו כ״ד טוב כי בו שנכפל יום היום • הבירה פאריס

 נפשי ידיר אהובי בבית תעשיר היא ה׳ ברכת שנת

 הנקרא מהמבורג ז״ל פייבלמאן הר״ר בן נתנאל החכם

י״עא פארים פה הי״ו •!יז Sander כל בפי

סג״ל פרענסרארף צדוק מהו׳ בלאא״מ זלמן הק׳
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ת משמש וחד חד מן א״ב ש א 3........................ב 8
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ם ד א 1..........................................קמצין ה׳ ל 5 Zasatz

א דכו׳ לי׳ וחד חד וכל ג׳ ג׳ מן א״ב ת י ר ו א 57 וכו׳ ב
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 . . . • פסוקא במצע׳ אין אין פסוקים י״ו
ן פסוקים י׳ אין אי • • • • פסוקא במצע׳ ו
אין פסוקים ו׳ ן ו ...................................... אי

אין פסוקים י״ג ן ו אי .....................................ו
ן פסוק חד ן אי ן אי ....................................אי
אין פסוק חד אין ו ן ו .................................אי
אין פסוקים ג׳ אין ו ן ו אי ..............................ו
ש סמוך חד לכל ב׳ ב׳ מן זוגין ה׳ . . • אי

׳ ל כ ל א כ Zusatz 2 . . . . ..................................א
L  T  T  -  T

ל בלשון דכוו׳ לי׳ וחד חד כל מלין ו׳ . א . . . 190
ל חד חד מן א״ב 7.......................................דלוג א 7

ל כתבן ג׳ ל וקרין ע 1................. ......................א 6 7
ל וחד חד מן מ״ה א 85 . . . ................................ו
ל חד וחד חד מן א״ב ל וחד א 2.........................ע

ל תרין זוגין כ׳ ל ותרין א 8...................................ע 8
ל חג זוגין ט׳ א ל וחד ו ע 8....................................ו 6^

ל וכו׳ פסוקים י״ט ל א ל ע 351 . . • • • . • .ע
ל חד ג׳ ג׳ מן זוגין ו׳ ל וחד א ל וחד ע ע 89 . . • ו

ל בהון דאית פסוקים י״ד ל ע ל א 860 ....................א

23

326
325
333
328
330
331
332 
243
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ל פסוקים ז׳ ל א ל ע ........................... א
Y וכו' פסוקים ז׳  L ■ ן■ * ן • •

. . על אל אל אל דמיין פסוקים ה׳
 . . ואל ואל ואל ואל אל פסוקים ג׳

ל ומיסיהון רישיהון פסוקים כ״ג ל א • א
ל בריש בהון דאית דמיין פסוקים ב׳ ל א ל א א
......................................ואלה יחיראין ז׳

 במ״י אם אם תרין וכו׳ וירמי׳ אוריתא כל סימן
 אם אם במי״ח ואם אם קרי׳ וכל ואם אם

• • • אם ומיסיהון ואם רישיהון פסוקים ב׳
..........................................ואם ואם פסוקים ח׳
• • אם אם אם ומיסיהון רישיהון פסוקים ב׳
...............................ואמר וקרין ויאמר כתי׳ ד׳
............................................אנררוגינוס מלין ג׳
................................................ארצה יחידאין ח׳

............................דסמיך ולי׳ ואשר יהידאין ל״ו
............................ואת ולי׳ את קרי׳ כל סי׳
את קדמא׳ זוגין ב׳ והד הר בכל אית פסוקים י״א

.............................................................ואת ותני׳
...........................את תני׳ ואת קדמ׳ ותרין

............................את הסר תליתא׳ ג׳ מן זוגין ב׳
...........................את הסר קדמא׳ תרין וחד
............................רסמיך ולי׳ אתה יחיראין י״א
..........................רסמיך ולי׳ ואתה יחיראין י״א

. . . • אתה ואתה בהון אית פסוקים ו׳

ב •

..................................זוגא ולי׳ כ׳ קרין מלין כ״ט
בריש ה מלעיל וחד מלרע חד וחד חד מן זוגין י״א

....................................................................תיבות׳
• • קרץ ולא תיבות׳ בריש כ׳ כתיבין מלין ד׳

................................וקרי׳ ב' כתי׳ לא וחד
. כ' וקרי׳ ב׳ כתבין מלין י״א . . .

י..................................ב׳ וקרין כ׳ כתבין ג׳
.........................מ' וקרי׳ ב' דכתב׳ מלין ו׳

..................................ב׳ וקרי׳ מ׳ כתי׳ חד
א׳ חד מן א״ב ב ד. ח ...........................ולי׳ ו

Nr.
353  

352

354

355  

320  

319  

260

346

343

344

345  

133 

193  

263  

254

ז9

230

231

232

233 

261 

262  

297

215

49

107

108

149

150

154

155 

36

Nr.
1..............................וב׳ וחד ב׳ חד מן א״ב
4..........................ב׳ וחד כ׳ חד וחד חד מן א״ב

3..................... בם בם בחץ דאית פסוקים ו׳ 3 4
8•כ'- • וכו׳ אהרן לבני הכהנים דקדים פסוקים ג׳

366 ...........................................מיחדין ל״ו פלוני ובני
283 ...........................בלישנא ב׳ לנשיו דקרים בניו

Zusatz 18.......................................................ג' בברית

•ג
1................................וג׳ וחד ג' חד מן ״בא
266 .........................(גוי) זוגא לי׳ חד כל יחיראין ח׳

. גם גם גם בחץ דאית פסוקים י״ב . . . 856 
וכל גם כ״ד מן בר וגם אתנח בתר כל,קרי׳ פי׳

361.............................וכו׳ וגם במי״ו רכו׳ וכו׳ ירמי׳
358 .....................................וגם גם פסוקים ט׳
3......................................גם וגם פסוקים ר׳ 5 9
3..............................וגם ותני׳ וכו׳ דמיין פסוקים ג׳ G 0

357 ..........................וכו׳ מלין ותרץ וגם פסוקים י״א
ח...........................................געיא ״ י S• ט׳ פסוקים) (

' חד מן א״ב ׳ וחד ד ד ..............................ו

 וקרי׳ תיבות׳ במצע׳) ד מלין(חסרי׳ ב׳
׳ כתבין מלי׳ ד׳ ׳ וקרין ר  • • ד

׳ דכתבין תרין  • • ד וקרי׳ ר
׳ וחד ד חד וחד חד מן א״ב  ר

ך י ר ב ך דכתבן ד ר ב  • . • ד
ך כתבן ח׳ י ר ב ך וקרין ד ר ב  ד

ש דכו׳ לי׳ וחד חד דכל מלין ח׳ ג  ר

ש לפני י' כתבן זרים מלין ג׳ רג  • ה
א וחד במאריך חד מתחלפין זוגין ו׳ ג ר ד ב

ה •

׳ חד מן א״ב ' וחד ה ה .................................................ו

............................ה וחד א' חד וחד חד מן א״ב
 לית חד וכל תיבות׳ בריש ה' חד וחד חד מן א״ב
• . . .......................................................פתח

1
181

122

123

7

130

131 

369  

216  

221

1
8

65
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 • • קרי׳ ולא תיבות׳ בריש ה׳ כתבן ז׳
 ' • • וקרי׳ תיבות׳ בריש ה' חפר מלין י״ג

' קרין מלין ל״א ' כתבן רבו׳ וכל ה  • • ח

׳ קרין כ״ב ׳ כתי׳ רבו׳ וכל ח  • • • ה

׳ קרי׳ חד ב׳ מן זוגין ט״ו ׳ קרי׳ והד ח  • ה
' ב׳ ב׳ מן א״ב א  • • • פתחין וכלהון ה
׳ משמשין ר״פ מלין ט״ו  ו' נפבין קרי׳ וכל ה

׳ כתי׳ תרין  • קרין ולא תיבות׳ במצע׳ ה
' הסר מלין ג׳  • • וקרין תיבות׳ במצע׳ ה
' כתבן ב׳  • • כ׳ וקרין תיבות׳ במצע׳ ה
' דכתבן מלין ד׳ ' וקרין תיבות׳ במצע׳ ח  ה

' הסר מלין ו׳  • דכו׳ ולי׳ תיבות׳ במצע׳ ה
' מפקין לא י״ח  • • • תיבות׳ .בסוף ה
׳ מפיק והד חד מן א״ב  • תיבות׳ בסוף ה
' מפיק חד והד הד מן זוגין י״א ' מפיק לא וחד ה  ה

׳ כתי׳ הד ב׳ ב׳ מן דוגין ו׳  י' כתי׳ והד תיבות׳ בסוף ה

׳ כתבין מלין כ׳  קרין ולא תיבות׳ בסוף ה
 וקרין תיבות׳ בסוף ה' הסר מלין כ״ט
' כתי׳ מלין י״ר  ו' וקרין תיבות׳ בסוף ה

' וקרין תיבות׳ בסוף ו׳ כתי׳ ח׳  • • ה
' וקרין תיבות׳ בסוף י' כתבין מלין ו׳  ה

׳ דכתב׳ לישן בהד מלין ח׳  ר וקרין תיבות׳ בסוף ה

' כתבין מלין י״ג  א' כתי׳ רכוו׳ וכל תיבות׳ בסוף ה
וחד תיבות׳ בסוף א' כתי׳ חד ב׳ ב׳ מן זוגין י״ב

..................................................................ה כתי׳
 לא קדמא דלוג תיבות׳ תרתין מן והד חד מן א״ב
' נפיב ׳ נפיב ותני׳ ה  • • • • דפמיך ולי׳ ה
׳ נסבין לא מלין ב׳ מן וחד חד מן זוגין אלין • ה

' דנסבין ז׳ .......................................מלין ב׳ מן ה
' קרין לישן בחד מלין י״ב .................................ה

א בהון דאית פסוקים ב׳ ו א ה ו א וסביר׳ ה י א ה י ה

א פסוקים ח׳ ו ה א ו ו ........................................ה
א יחידאין י״א ו ה .............................................................ו

א בחון דאית פסוקים ז׳ ו ה א ו ו ה  . • • . ו
ו קדמא ענינא בחד ב׳ מן מתחלפין זוגין ג׳ הי

ה תני׳ י ...............................................................................ה

ה פסוקים ה׳ נ ה ה נ ה ........................................ . ו

Nr.
166
165
211

212
213
61

174
110

109
151
121
176
43 
42
44
94 

112 

111

113
115
116
114 
180

95

188
189
205
342
341
364
340

238
339

TSt.
•ו

ב ״ ן א ד מ ד ח ח ש ו' ו י ר ה ב ב י ץ ת מ ק  • ו

א ״ ׳ י י ת ש ו׳ כ י ר ׳ ב ת ו ב י א ת ל ן ו י ר  • • • • ק

ב ״ ן י י ל ר מ ס ש 1 ח י ר ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק  • • • • ו

׳ ן מ י ל ן מ י ב פ נ ש ו׳ ד י ר ׳ ב ת ו ב י ן ת ו נ י א ן ו י כ י מ י ס ״ י ל

. ...................................................וכו׳ . . . 187
1.................................י׳ וקרי׳ תיבות׳ בריש ו' כתבן י׳ 3 5

. . ן וקריץ תיבות׳ בריש י' כתיב׳ מלין כ״ב . 134

 174 ך נסבין קרי׳ וכל ה' משמשין פסוק ראש מלין ט״ו

175 . . ו׳ נפבין לא וחד חד מן פסוקים ראשי כ״ב

 186 ד נסיב וחד ו' נסיב לא חד וחד חד מן זונין י״א

 246 ו׳ נסיב לא ותני׳ ו׳ נסיב קדמא עגיגא בחד זוגין י״ט

247 . ר נסיב ותנינ׳ 1 נסיב לא קדמא בענין זוגין ח׳

ותליתא׳ ותני׳ ו' נסיב קדמ׳ בענינא ג׳ ג׳ מן זוגין ד׳
א ב ל י ס 2......................................................................................ר נ 4 0

ותני׳ ו' נסיב לא קדמא בענינא ג׳ ג׳ מן זוגין ג׳
239 ..................................................................ד נסיב ותליתא׳

ו׳ נסיב ותנינ׳ קדמא בענינא ג׳ ג׳ מן זוגין ו׳

2...........................................................ד נסיב לא ותליתא׳ 4 1

ח ״ ז כ י ג ו ד ז א ה ב ל י ס ש ו׳ נ י ר א ב ל מ ׳ ו ע צ מ ד ב ח ו

...................................במצע׳ והסר בריש ו' נפיב
א ״ ן י י ג ו ן ז ד מ ד ח ח ד ו ע ח ר ל ד מ ח ל ו י ע ל ש ו' מ י ר ב

׳ ת ו ב י .................................................................................................ת

ב ״ ן כ י ג ו ן ז ד מ ד ח ח ן ו י ב ס ש ו' נ י ר ׳ ב ת ו ב י ף ר ת ו ס ב

׳ ת ו ב י ד ת ע ח ר ל ד מ ח ל ו י ע ל ..............................................מ

ק ראש וחד חד מן א״ב ו ס א' פ . ולי׳ ו . . .
ב ״ ן א ן מ י ר ׳ ת א ד ו ח ׳ ו 1.........................................................א 4

ב ״ ׳ ג׳ א א ד ו ח ' ו 1...................................................................א 6

׳ ן כ י ג ו ן ז ד מ ד ח ח ד ו ע ח ר ל ד מ ח ל ו י ע ל ' מ א ו

ש י ר ׳ ב ת ו ב י 4...................................................................................ת 7

ב ״ ן א ׳ מ ׳ ב ן ב ו ה י ו ר ת א ו ר פ ס ׳ ב א ש ל י ר  • ב

ב ״ ן א ד מ ד ח ח ד ו '1 ח ד א ח ׳ ו א ה  ־ • • ו

ב ״ ן א ׳ מ ׳ ב ׳ ב א ב ־ • • . • . . . ו

ב ״ ן א ׳ מ ׳ ב ׳ ב א ה ..........................................................ו

ב ״ ן א ׳ מ ׳ ב י׳ ב ש ו י ר ׳ ב ת ו ב י ..................................ת

ב ״ ן א ד מ ד ח ח ׳ ו מ ש ו י ר ׳ ב ת ו ב י  • • • ת

ן י ל ן מ י ד ח י ' מ ת ש ו י ר ׳ ב ת ו ב י ׳ ת ו כ • • • ו

*2 3

248

46

45
39

61
9

62
63
68
18

368
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Nr.
א ״ ן י י ג ו ן ז ד מ ד ח ח ד ו ע ח ר ל ד מ ח ל ו י ע ל ״ מ ת ש ו י ר ב

׳ ת ו ב י .................................................................................................ת

ר ״ ן ע י ל ן מ י א ר י ח ן י ׳ מ ן ב י ל ן מ י ב ס ׳ נ . . ו . 253 

ב ״ ן א ד מ ד ח ח ן ו ן מ י ת ר ׳ ת ת ו ב י ן ת י ב ס ׳ נ ש ו י ר ב

׳ ת ו ב י ל ת כ ׳ ו די א ר, ן ל י ב ס 3....................................................נ 1

ב ״ ן א ד מ ד ח ח ן ו ן מ י ת ר ׳ ת ת ו ב י א ת ן ל י ב ס ש 1 נ י ר ב

׳ ת ו ב י ן ת י ע ט מ ן ו ו ה 3...................................................................ב 0

׳ ן ה י ג ו ן ז ׳ מ ׳ ב ן ב ו ה נ א מ ן ל י ב ס ׳ ר נ ב ן ו י ב ס 251 . ף נ

״ו ן י י ג ו ן ז ׳ מ ן ב י ל א מ ן ל י ב פ 252 .......................................ף נ

ד ״ ן י י ג ו ן ז ׳ מ ׳ ב ש ב י ק ר ו ס ן פ י ב ס ת ו׳ נ ״ ר ל ב כ ו

׳ י ר א ק ן ל י ב ס ׳ נ . ...........................................................ו . 172

ר ״ ן י י ג ו ן ז ׳ מ ׳ ב ש ב י ק ר ו ס א פ ב ל י ס ל ו׳ נ כ ׳ ו י ר ק

ב י ס 1................................................................................................ר נ 7 1

ן מ ן י ג ו ז ב ״ ׳ ג׳ י פ ג ״ ן ר י ב ס ש ר נ י ר ה ב ב י ל ת כ ׳ ו י ר ק

א ן ל י ב ס 1ז3......................................................................................ד נ

ב ״ ׳ א י ת ׳ ר כ ע צ מ ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק . ר׳ ו . . .  

ב ״ ן א י ב ת ' כ ׳ י ע צ מ ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק  • • • • ר ו

ז ״ ן כ י ל ל מ כ ד ר ׳ ח י ׳ ל י ת ' כ ׳ י ע צ מ ׳ ב ת ו ב י ל ת כ ' ו ו כ ר

׳ י ת ..................................................................................................ר כ

׳ ן ה י ג ו ן ו ׳ מ ׳ ב ן ב ב ת ׳ כ ׳ ו ע צ מ ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק  י ו

׳ ן ה י ג ו ׳ ז ׳ ב ן ב י ב ת ' כ ׳ י ע צ מ ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק  • ר ו

׳ ן ב י ג ו ן ז ן ג׳ ג׳ מ ב ת ׳ ו׳ כ ע צ מ ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק ' ו  י

׳ ן ב י ג ו ן ז ׳ מ ׳ ג ן ג ב ת ׳ י כ ע צ מ ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק  • ר ו

׳ ן ו י ג ו ן ז ן מ י ר א ת ג י נ ע א ב מ ד ׳ ר ק י נ ' ת  • • • י

׳ ן ב י ג ו ׳ ז י ר ׳ ק ׳ י מ ד א ק ל ב ד י ס ר ר נ ס ׳ י ח ע צ מ ב

ב י ס ג ר ש ר ו י ר א ב ל ' מ ׳ י ע צ מ 249 ..........................................ב

ב ״ ן א ר מ ד ח ח ף ד ו ו ס ׳ ב ת ו ב י . . ולי׳ ת . . 33 
א ״ ן י י ל ן מ י ב ת ף ר כ ו ס ׳ ב ת ו ב י א ת ל ן ו י ר  120 . . ק

ח ״ ן י י ל ם מ י ר ס ף ד ח ו ס ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק . . ו . 119

׳ ן ח ב ת ף ר כ ו ס ׳ ב ת ו ב י ן ת י ר ק 1..................................ת ו 1 5

ר ״ ן י י ל ן מ י ב ת ׳ כ ף ה ו ס ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק  113 . . ף ו

' ן ה י ל ר מ ח ן ב ש י ן ל ב ת כ ' ד ף ה ו ס ׳ ב ת ו ב י ן ת י ר ק  114 ר ו

ז ״ ן מ י ל ן מ י ב ת ף 1 כ ו ס ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק . . ר׳ ו . 136 

ר ״ ן כ י ל ן מ י ב ת ׳ כ ף י ו ס ׳ ב ת ו ב י ן ת י ר ק ׳ ו  137 . . ו

׳ ן ט י ג ו ן ז ד מ ד ח ח ד ו ' ח ד י ח ף '1 ו ו ס ׳ ב ת ו ב י 53 . ת

ב ״ ן י י ל ן מ י ב ת ן כ י ר ן ת י ו ל ו ו פ 1........................................כ 8 4

ה י ר ו ׳....................................................................ו כ 8• מלין מלין) (

81
80

214
139 
138 
141
140 
237

Nr.
•ז ,

1 . . . .
203 . . .  . . . . ש׳ ותני׳ ד קדמא זוגין ג׳
204 . . .  . • • • ז׳ ותני׳ ש׳ קדמא זוגין ג׳

8.ט׳ (טעם) •

•ח
1 . .

121 . . ת וקרי׳ תיבות׳ במצע׳ ת דכתבין מלין ד׳
211 . . • • ת כתב׳ דכוו׳ וכל T\ קרין מלין ל״א
212 . . • • וכו׳ ת כתי׳ דכוו׳ וכל ת קרין כ״ב
213 . . • ה׳ קרי וחד ח׳ קרי׳ חד ב׳ מן זוגין ט״ו

8.מ׳ . • • • • לחקיו מצותיו דקרים פסוקים ד׳
8.מ׳ . • • • לחקתי משפטי דקרים פסוקים ח׳
8.מ׳ . . • • • למצותי חקתי דקרים פסוקים ו׳

208 . . לית חד וכל תיבות׳ בסוף בחירק מלין ו׳
209 . . בחירק דכוו׳ וכל פשטין יחיראין מלין ח׳
8. Zasatz 21

•ט׳
1 . . ...................וט׳ וחד ט׳ חד מן א״ב

8. Zu8atz 16
170 . . • ובטחורים וקרי׳ ובעפולים כתיב חד

223
224

טעם

 221 . בדרגא וחד במאריך חד מתחלפין זוגין ו׳
 222 . . בענין בטעמא מתחלפין ב׳ ב׳ מז זוגין ה׳
ף קדמא ב׳ ב׳ מן זוגין ג׳ ק ף תני׳ קמץ ז ק ז

............................................................פתח
.......................קמץ תני׳ פתח הדמא זוג חד
 227 זקף תגי׳ רביגז קדמא בענין תרין מן זוגין י״א
וחד לרומא זקיף חד בענינא ב׳ מן זוגין י״א

. • ..........................לתהומא נחית . . 228
. . בענינא קאים וחד תביר חד זוגין ג׳ . 229 
 242 . . באתנחתא ביניהון ופסק כפולין זוגין ג׳

. . בתורה ונחתי[ דסלקי[ פסוקים י״ח . 374
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Nr.

6..........................תיבות׳ בריש י וחד חד מן א״ב 7

 ידותון וקרי׳ ידיתון כתכיז ג׳
ג׳• וידע

1
66

124

.................ד וחד י' חד מן א״ב
 • • • תיבות׳ בריש י׳ ב׳ ב׳ מן א״ב

קריז ולא תיבות׳ בריש י בתביץ מלין ב׳
1..........................וקרי׳ תיבות׳ בריש י׳ חסר ותרין 2 6

134 . . ף וקרין תיבות׳ בריש י' כתיבין מלין כ״ב
1...........................י' וקרי׳ תיבות׳ בריש 1 כתבן י׳ 3 5
. . י׳ תני׳ ד קדמא בענינא תרין מן זוגין ו׳ . 237

במצע׳ י׳ חסר '1 נסיב דלא קדמא י קרי׳ זוגין ב׳
........................................................ובו׳ ד ודנסיב

וכל תיבות׳ במצע׳ י׳ כתי׳ לי׳ חד דכל מלין כ״ו
......................................ר כתי׳ דכו׳
 ד וקרי׳ תיבות׳ במצע׳ י כתבין א״ב
 י וקרי׳ תיבות׳ במצע׳ 1 כתבין א״ב

 • קרין ולא תיבות׳ במצע׳ י' כתבן ו׳
 וקרין תיבות׳ במצע׳ י׳ חסר מלין נ״ו

 הדגש לפני תיבות׳ במצע׳ י' כתבין דרים מלין ג׳
 ר וקרי׳ תיבות׳ במצע׳ י' כתבין ב׳ ב׳ מן זוגין ה׳
 י' וקרי׳ תיבות׳ במצע׳ 1 כתבין ב׳ ב׳ מן זוגין ה׳
 ד וקרין תיבות׳ במצע׳ י' כתבין ג׳ ג׳ מן זוגין ב׳
 • י׳ וקרי׳ תיבות׳ במצע׳ 1 כתבן ג׳ ג׳ מן זוגין ב׳

 קרין ולא תיבות׳ בסוף י׳ כתבן מלין מ״ג
 • וקרי׳ תיבות׳ בסוף י' חסר מלין י״ב

 ה׳ וקרי׳ תיבות׳ בסוף י כתבין מלין ו׳
 ר וקרי׳ תיבות׳ בסוף י׳ כתבן מלין כ״ר
 י' וקרי׳ תיבות׳ בסוף ר כתבן מלין מ״ז

וחד תיבות׳ בסוף ה' כתי׳ חד ב׳ ב׳ מן זוגין ו׳
....................................................................י' כתי׳

 • תיבות׳ בסוף ר וחד י' חד וחד חד מן זוגין ט׳
 ולא למ״ם תי״ו בין יתיר י׳ בהון דאית מלין ג׳

....................................................................• קרי׳

249

214
86
81

129
128
216
138
139
140
141 
127 
126 
116 
137 
136

94
53

. . . . 132
. ־« . . 148

S. Zusatz 6 • .
258 .........................................לי״י דסמיך יחיראין ג׳

. כלישן כ׳ ללי[ דקרים שמן . . . . . . 284
S. ZusatK 4

 יעיאל וקרין יעואל כתיביז ד'
.........................יראתם

Ur.
146 . .
8 .  Zusatz 5

•כ
19
1
4

150 
149
11

151

54
S. ל׳  

282

• • • תיבות' בריש כ' וחד חד מן א״ב
..............................וב׳ וחד כ חד מן א״ב
. ב' וחד כ׳ חד וחד חד מן א״ב . .

...................................ב׳ וקריז כ כתבן ג׳
................כ׳ וקרין ב׳ כתבן מלין י״א

 מלעיל וחד מלרע חד כא׳ וחד חד מן א״ב
. . כ' וקרין תיבות׳ במצע׳ ה' כתבן ב׳
בסוף ך נקבה לשון וחד זכר לשון חד זונין ח׳

.........................................תיבות׳
ם הלוים דקרים פסוקים ד׳ י הנ כ  ל
ם דקרים פסוקים ג׳ י נ ה נ ה׳ וחד אהרן לבני ה כ ה
.................................................................אהרן בן

Zusatz .8 8 . . . > .......................................ה׳ סכי
 ביניהון ומלה פסוקא במצע׳ כל כל פסוקים י׳
. וכל וריש׳ אתין תמנין מן פסוקים ג׳ . .

......................וכל וחד כל תרין
. . וכל וכל ומצע׳ רישא פסוקים נ׳
...............וכל כל כל פסוקים ה׳
• • ■ • וכל וכל כל פסוקים ט'
................כל כל וכל פסוקים ג'

.......................כל וכל וכל חד
...............כל וכל כל פסוקים ה׳
. וכל וכל וכל פסוקים ה׳ . . .  
. וכל כל כל כל פסוקים ב׳ . .  
. . . כל וכל כל כל פסוקים ד׳
. כל וכל וכל וכל פסוקים ב׳ . .  
םב' קי סו  . . .וכל וכל וכל וכל פ

 . .וכל וכל וכל וכל כל פסוק חד
.כל כל וכל וכל כל וכל פסוק חד
......................ובכל יחידאין י״ג

 • בכל ובכל בהון דאית פסוקים ג׳
ובכל ובכל פסוקים ה׳

314 
316 
B, Zusatz 11
315
310
312 
300
313 
309
304 
803
311 
306
305 
807 
308 
265 
298
299

302 . . .................................לכל לכל יםפסוק ו׳
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׳ ם ב י ק ו ס  ומכל ומכל פ
א כתיב ל י ו ר  • • ק

י כתיב ר ק  • • • ו

י ר א ק ל ■ • • כתיב ו

Hr.
301
S. ק׳

 8. ק
8. ק׳

■ל

.........................................יתירה ל' כתב? מלין ד׳
...........................................כתיב ולא ל' קרי' חד

' חד מן א״ב ׳ וחר ל ל ...................................................ו

בריש ל׳ מלעיל וחד מלרע חד וחד חד מן זוגין י״ח
....................................................................תיבות׳

לא ותני׳ ל׳ גסיב קדמא בענין ב׳ מן זוגין י׳׳ד
............................................................ל׳ נסיב

ל׳ נסיב ותני׳ ל' נפיב לא קדמא ענין בחד זוגין ו׳
א׳ וחד א׳ חד וחד חד מן א״ב ........................ל
' מלרע וחד חד מן א״ב א  • • תיבות׳ בריש ל
׳ והד הד מן א״ב א  • מלעיל ולי׳ תיבות׳ בריש ל
׳ תיבות׳ תרתין מן וחר חד מן א״ב א  • בריש׳ ל
׳ מלעיל ב׳ ב' מן א״ב א  • תיבות׳ בריש ל
׳ מלרע תרין תרין מן א״ב א  • • • • ל

מ׳ מיחדין מלין  • • • • תיבות׳ בריש ל
א דב ט״ו ו וקרין ל ׳ . • ל

א וקרין 1ל כתבן ותרין ...........................ל
א נביב קדמא בענינא ב׳ ב׳ מן דוגי? ד׳ ותני ל

א נסיב .....................................................ל
א1 רישיהון פסוקים ג׳ א ומצע׳ ל א ל • ל
א פסוקים ו׳ ל א ו א ל ל ..................................ו

א ד׳ בהון דאית פסוקים ח׳ א ל א ל א ל  ל

א ה׳ בהון דאית פסוקים ג׳ א ל ל א ו ל א ו ל א ו ל  ו

ם דקדים פסוקים ד׳ י י ו ל  • לכהנים ה
ן תרין ותרויהון ב׳ ב׳ מן א״ב י נ ש י  • ל

ן בחד תרין תרין מן א״ב ש י . ל . . .

ן בחד ג׳ ג׳ מן א״ב ש י ............................ל
א ד׳ נ ש י ל  ■ • • וכו׳ ישגלנה רכתבן ב
ן בהד מלין ה׳ ש י  • • וכו׳ ה׳ דכתבי׳ ל
ן בחד מלין ה׳ ש י  תיבות׳ בסוף נ׳ כתבן ל
ן דכו׳ לי׳ והד חד כל מלין ו׳ ש י ל < אל ב

לא

152
153

1

48

244
245 
10
27 
2G 
20
28 
29

3G7
105
106

I 250 
I 3G0 
! 3G4I
1 365 
I 362 
: 280 

59
סל
56 ;

׳  י 8• ק

׳  8.ה

206 
8. א׳

Hr.
ן ו׳ 236 י ג ו ן ז ׳ מ ׳ ב ד ב ד לישן ח י ח ד י ח ם לישן ו י ב ר

205 ...................................... ב ׳ ׳ ן י י ל ר מ ח ן לישן ב י ר ׳ ק ה

8. Zusatz 1 9 ת................................................... ל ין0ר ג׳ 
8. Zusatz 7 ..................................' ך הוא בלילה
S. Zusatz 1 . .  ולכן
8. Zusatz 10 ............................... ' ד ולקחת

ח.......................................................... פ ל ג  '8. Zusatz 17
•מ׳

69

1
34

12
156
157

ב ״ ן א ׳ מ ׳ ב ש מ׳ ב י ר א ב ת ו ב י  ת

ב ״ ן א ד מ ד מ׳ ח ח  • • • ום׳ ו
ב ״ ן א ד מ ד ח ח ף ם׳ ו ו ס א ב ת ו ב י  ת

ב ״ ן א ד מ ד ח ח ד ו ד ן׳ ח ח ף ם׳ ו ו ס א ב ת ו ב י  ת

׳ ן ה י ל ן מ י ב ת ף מ׳ כ ו ס ׳ ב ת ו ב י א ת ל ׳ ו י ר  ק

׳ א ה ן ל י ב י ת ף מ׳ כ ו ס ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק  • ו

ן ו׳ י ל ן מ י ב ת כ ן ב׳ ד י ר ק . • . • מ׳ ו
ד ב ח י ת ׳ מ׳ כ י ר ק ..................ב׳ ו

ן ז׳ י ג ו ן ז ׳ מ ׳ ב ד ב ר מ׳ ה ח  • • מן ו

׳ ן ט י א ר י ח ש י מ ש מ ן מ׳ ד ן מ י ר ן ת י ל ׳ מ י ל א ו ג ו ז

..........................מאריך
ן ו׳ י ב ת ן מדונים כ י ר ק  מדינים ו

ב ״ ן כ י ל ל מ כ ד ר ד ח ח ׳ ו י ׳ ל ו ו כ ש מה׳ ר י ר ת ב ו ב י ת

ל כ ר ו א ׳ ש י ר ן ק ........................................................מ

׳ ן ט י א ד י ח ה ו מ ח ו ת ד פ ח ה ו מ ח ו ת ן פ ט ק

)..............................................................מותאמים ם י מ ו א ת ׳ ( 8• ת

ם י ׳ מ ן ב י פ ק ן ז י צ מ ׳ ק ו כ . ו . . . 13 S. Z usatz

197
259

( ם ע ט ׳ ( 8• ט

147

195
256

ן מליןב ם ב ת כ . . . מאוחר מוקדם ד
׳ ן מלין כ י ב ת ה כ י ד ו ף ו ו ס א ב ת ו ב י  . . • ת

ן ד׳ י ג ו ן ז ׳ מ ן ב י נ ע ד ב ח ח ת ׳ פ ח  • מלאפום ו
׳ ן ח י ג ו ן ז ן ג׳ ג׳ מ י ב י ת כ ן חדא מלה ר י ר ק ו

..................................אחרי מלה
ן מלין י׳ י ר ק א ד ל ן ו ב ת ...............................................כ

׳ ן מלין ח י ב ת כ א ד ל ן ו י ר ............................................ק

ו ״ ן ט י ב ת כ ה ר ב י א ת ד ן ח י ר ק ן ו י ר  . מלין ת
׳ ן ח י ב ת ן כ י ר ׳ מלין ת י ר ק  . . חדא מלה ו
׳ מלין ג׳ ת ו ב י א ת ת י י מ א ק ב ס ן נ א מ נ י ג  • • ת

׳ א מלין ב נ י נ א ת ב ס ן נ א מ ת י י מ  . . . • ק

ח ״ ן מלין י ק א ת ר ו ..........................................................ע

91
92

׳ S.ת

93
97
98
99

100 
101 

102 

168
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Nr.
186
268
291
292 
371

׳ ! ט י ג ו ן ז ׳ מ ׳ ב ן ב י ר ן ת י ל ................................מ

׳ ם ג י ק ו ס ן פ י פ ל ח ת ן מ ת ב י ת ..............................כ

ן ז׳ י ל ד מ ח ן ב י ג ן ע י פ ל ח ת ׳ מ י ס י ו ר ׳ ק ו כ  • י

׳ ן ה י ל ד מ ה ן ב י נ ן ע י ע ט מ ן ד ו ה ז ב י פ ל ח ת מ  • ו

ן י ל ן א י ל ן מ ׳ מ ׳ ב ל ב כ ד ו ד ח ח ת ו י ך ל י מ ס ד

׳ ן ג י ל ן מ א מ ״ ן י י ת )................................................א ן י ח א ׳ ( S.א

ן ג׳ י ל ס מ ו נ י ג ו ר ד נ ׳..................................................................א 8.א

׳ ן ד י ג ו ן ז ׳ מ ׳ ב א ב ר פ י ס ׳ ב מ ר ב ק י ס ת נ ו ר א ס ח  ו

ה ל ׳ מ ו כ ד ו ח ׳ ו מ ד ב ק י ס ה נ ל ר מ ס ח ת ו ו ׳ א ו כ ׳ ו  א

ב ״ ן י י ל ן מ ב ת כ ׳ ד ף א ו ס ׳ ב ת ו ב י ׳ ת ו כ ׳ • • • ו S• א

ח ״ ן מ י ל ן מ י ב ס ׳ נ ׳ א ע צ מ א ב ת ו ב י ׳ ת ו כ ׳ • • . ו 8• א

ן ד׳ י ל ן מ ב ת ׳ כ ׳ ב ו כ ׳.............................................................ו 8• ב

ן ח׳ י ל ל מ כ ד ד ד ח ח ׳ ו י ׳ ל ו כ ש ד ג 8• ד׳ • • • • ד

ן ג׳ י ל ר מ ס ׳ ח ׳ ה ו כ ׳...............................................................ו 8.ה

ן י ר ת ׳ ו י ת ׳ כ ד׳ ה כ ׳ ■......................................................................ו 8.ה

ן ה׳ י ל ד מ ח ן ב ש ן לי ב ת כ ׳ ד ר׳ ה כ ׳.................................ו 8.ה

ן ו׳ י ל ן מ ב ת ׳ י׳ כ ו כ ן ו י ר ק ׳ ו ׳..........................................ה 8.ה

ן ח׳ ב ת ף ו׳ כ ו ס ׳ ב ת ו ב י ׳ ת י ר ק ׳ ו ׳..................................ה 8.ה

ר ״ ן י י ל ׳ מ י ת ' ה׳ כ ו כ ׳...........................................................ו 8.ה

׳ ן כ י ל ן מ ב ת ׳ כ ׳ ה ו כ ׳.............................................................ו 8.ה

ט ״ ן כ י ל ר מ ס ׳ ח ׳ ה ו כ ׳..........................................................ו 8.ה

ן י ל ן מ י ד ח י ׳ מ ת ׳........................................................................ו S.ו

א ״ ׳ י י ת ׳ ו׳ כ ו כ ׳.............................................................................ו S.ו

א ״ ן י י ל ן מ י ב ת ׳ ו׳ כ ו כ ׳........................................................ו S.ו

ב ״ ן י י ל ר מ ס ׳ ו׳ ח ו כ ׳............................................................ו 8.ו

ח ״ ן י י ל ם מ י ר ס ׳ ו׳ ח ו כ ׳......................................................ו S.ו

ר ״ ן כ י ל ן מ י ב ת ת י׳ כ ״ ס ׳ ב ו כ ׳.........................................ו 8.ו

ז ״ ן מ י ל ן מ ב ת ף ו׳ כ ו ס ׳ ב ת ו ב י ׳ ת ו כ 8.ן׳ . . . . ו

ן ד׳ י ל ן מ ב ת כ ׳ ח׳ ד ו כ ׳..........................................................ו 8.ה

׳ ן ב י ל ן מ ב ת ׳ י׳ כ ו כ ׳..............................................................ו 8.י

ן י ר ת ר ו ס ׳ י' ח ו כ ׳.........................................................................ו fi.י

ן ג׳ י ל ת מ י א ן ד ו ה ה י׳ ב ר י ת ׳ י ו כ ׳..................................ו 8.י

ן ו׳ ב ת ׳ י׳ כ ו כ א ו ל ן ו י ר S.י׳ . • • • • • . . ק

ן י׳ ב ת ש ו׳ כ י ר ׳ ב ת ו ב י ן ת י ר ק ׳.......................................י׳ ו 8.י

ב ״ ן י י ל ר מ ס ׳ י׳ ח ו כ  ו

ב ״ ן כ י ל ן מ י ב י ת י י׳ כ ר  ב

ג ״ | מ י ל ן מ י ב ת ׳ י׳ כ ו כ ו

ן י״ב י ל ׳...........................................וכו׳ י׳ חסר מ ו

ן כ״ב י ל 6.י׳ . . • • תיבותא בריש י׳ כתיבין מ

.......................................וכו׳ י׳ חסר מלין נ״ו
.....................................וכו׳ למ׳ מיחדיז מלין

• ■ • מתחלפיז מלין ד׳ בהון דאית פסוקים ר׳
..........................בר״ת פתח לי׳ חד רכל מלין ו׳
...........................................וכו׳ ר׳ כתבן מלין ד׳

...............................................וכו׳ ר׳ דכתבן תרין
 למלה סמוך מלך יחיראין ד׳

 . . מלרד וחד מלעיל חד וחד חד מן א״ב
 . מלעיל וחד מלרע חד כא׳ וחד חד מן א״ב
 . מלעיל ולי׳ תיבות׳ בריש לא׳ וחד חד מן א״ב
 . . תיבות׳ בריש לא׳ מלרע וחד חד מן א״ב
 . • • תיבות׳ בריש לא׳ מלעיל ב׳ ב׳ מן א״ב
• • • • ; • לא׳ מלרע תרין תרין מן א״ב
.......................................ולית לעיל בטעמא א״ב
וחד מלרע חד וכו׳ וי׳ נסבין וחד חד מן כ״ב

............................................מלעיל
 בר״ת ו׳ מלעיל וחד מלרע חד וחד חד מן זוגין י״א

וא׳ מלעיל וחד מלרע חד וחד חד מן זוגין כ׳
...................................................................בדישא

ל מלעיל והד מלרע חד וחד חד מן זוגין י״ה
.....................................................תיבות׳ בריש
מלעיל וחד מלרע חד וחד חד מן זוגין י״א

.....................................................תיבות׳ בריש
ות מלעיל והד מלרע חד וחד חד מן זוגין י״א

............................................תיבו׳ בריש
 . . מלעיל וחד מלרע חד זוגין י״ב
 מלעיל תני׳ מלרע קדמא זוגין ב׳ מן פסוקים ח׳
תני׳ מלעיל קדמא ב׳ מן בתורה פסוקים ב׳

......................................מלרע
 מלעיל קרי׳ וכל מלרע וחד חד דכל שטה
 וכו׳ מלעיל בטעמ׳ לי׳ וחד הד דכל שטה

• • • דסמיך ולי׳ מן וחד חד מן י״ו
................ומן מן מן פסוקים ד׳
 מן מן מן מן בהון דאית פסוקים ב׳
 • • להקיו מצותיו דקדים פסוקים ד׳
ל חקתי דקדים פסוקים ו׳ ה בו מ  • ■ ל

• לחקתי מ^פטי דקדים פסוקים ח׳

Nr.
 8• י׳
 8. ל׳
 8.פ׳
 8.פ׳
 8.ר׳
8• ר׳

257
5

11
26
27
28 
29 
32

45
46

47

48

49

50
51

225

226 
 8.ש׳
8.ש'

196
318
317
277 
279
278
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JTr.
•נ

ב ״ ן א ד מ ׳ ח ד נ ח ' ו ג .............................................ו

׳ ן ה י ל ד מ ח ן ב ש ן לי ב ת ף '2 כ ו ס ׳ ב ת ו ב י • ת

ן ז׳ ב ת א נ׳ כ ל ז ו י ר ...................................................ק

ן ו׳ י ל ר מ ס ' ח ׳ נ י ר ק .................................................ו

׳ ם ט י ק ו ס ת פ י ן א ו ה ן ב י ד ה ׳ כ י ה L ס כ ו פ  ה

ב ״ ן א ד מ ד ח ח ן ו י ב ת ף ן כ ו ס א ב ת ו ב י  • ת

ב ״ ן א ד מ ח ד ו ׳ ח ד ן ח ׳ ו ף ם ו ס ׳ ב ת ו ב י • ת

ן ן ג׳ י ב ת ן כ י ר עי ........................................................ז

׳ נדר ׳ ה ה ת ב ו ד ק Znsatic .8 22 . . . . • • נ

ל3מ םגו ב ה׳ S. Zusatz 14 . .............................................ה

S. Z 3...............................................................................ג' usatz

ת י׳ ו ר ק ד נ ק א נ ר ז ה ע ר ו ת ׳ ב ד ם ו י א י ב נ א׳ ב ׳ ו י ב ו ת כ  9G ב

ו י נ ם ב י ד ק ו ד י ^ נ ׳ ל ׳ ב ש י ל ׳.............................................ב 8.ב

1
206

159
168

179

76

12
178

׳ ן ה י ל  סופרים עטור מ
ב ״ ן א ד מ ד ח ח  • על ו
ב ״ ׳ א י ר ׳ על ק י ל ׳ ו י ר ק ד ב ן ח ו ה נ  אל מ
ב ״ ן ל י ג ו ן ז ׳ מ ׳ ב  על ב

ן ג׳ ב ת ן על כ י ר ק אל ו

•ס
ב ״ ן א ד מ ' ח ד ס ח ׳ ו ם .................................................ו

׳ ן כ י ג ו ן ז ד מ ד ׳0 ח ח ׳ ו ...........................................ש

ח ״ ן י י ל ן מ ב ת ׳ כ ן ש י ר ק ..................ס׳ ו
ב ״ ן א ן ב׳ ב׳ מ ו ה י ו ר ת א ו ר פ ס ׳ ב א ש ו י ר  • ב

ם סימן י כ ל מ י ר ל ו ע א מ ש ׳ י ו כ ף ו ו ל ח ׳ ו י ע ש י  ד

ו סימ| מ ש ו ו י ד ץ י ב ר א ם ב י ר צ ו י מ ב ש ל ו ם א ב ו ל כ  ו

םסימ| י י ו נ ש ת ( ש ר פ ב ) ש ת ו נ ב ר ק  • ה

יסימן כ ל מ ד ל ( א ר ש ה י ד ו ה י ) ו ם ה י י ו נ ש  ב

ן מ י ל ס א כ נ י נ א ע מ ל ק א ק ז ח י ' ד ו כ  • ו

ל סימן א כ ת י ר ו ׳ א ו כ ם ו ם א ׳ א ו כ  • ו

ן מ י ל ס ׳ כ י ר ׳ ק ו כ ם ו ג ׳ ו ו כ . . . ו

•ע

1
52

191

61

289

290

293

294

ב ״ ן א ד מ ד ח ח ד ו ר אל ח ח  • על ו
א ״ ם כ י ק ו ס ת פ י א ן ד ו ה ה על על ב ל מ א ו ד ח

ן ו ה י נ י ..................................................................ב

ד ״ ם י י ק ו ס ת פ י א ק ד ה  אל אל על ב
ט ״ ם י י ק ו ס ת פ י א ן ר ו ה  על על אל ב

ם ד׳ י ק ו ס ת פ י א ן ד ו ה  על אל על ב
ם ז׳ י ק ו ס ת פ י א ן ד ו ה  אל על אל ב

׳ ם ה י ק ו ס ן פ י י מ על אל אל אל ד
׳ ן כ י ג ו ן ז י ר ן אל ת י ר ת  • • • על ו
׳ ן ט י ג ו ד ז ד ואל ח ח , • • • ועל ו
ן ו׳ י ג ו ן ז ד ג׳ ג׳ מ ד אל ח ח ד על ו ח  ועל ו
ם ו' י ק ו ס ת פ י א ן ד ו ה ה ועל ועל ב ל מ ן ו ו ה י נ י  ב

ר ״ ם כ י ק ו ס ת פ י א ן ד ו ה  על ועל על ב
׳ ן ב ב ת ן ענוים כ י ר ק  • • עניים ו
׳ ן ה ב ת ן עניים כ י ד ס  • • ענוים ו

ד ב ח י ת ׳ ובעפולים כ י ר ק ם ו י ר ו ח ט ב  ו

ם י נ ב ם א י ד ק ׳ לעצים ד ן ד ש י ל • ב

•פ

Nr.
217

76

78

87 

167

2

348

350

351

352

353  

364

88 
86 
89

347

349 

145 

144 

170 

285

ם ג׳ י ק ו ס ....................עד ועד פ
ר ״ ם י י ק ו ס .................ועד וער פ

ם ג׳ י ק ו ס ת פ י א ן ד ו ה  ועד ועד וער ב
׳ ן ד י ג ו ן ז ׳ מ ׳ ב ד ב ד ח ד ע ח  ■ • על ו

׳עזרא ח י ) ( ן י ל ...................................................מ

1 ב ״ ן א ד מ ד פ׳ ח ח .........................................................ופ׳ ו
295 .

S. ׳ א
B.׳ט ׳ ן ג י ג ו ן ז י ל ו פ ן ופסק כ ו ה י נ י ׳ ב ת ח נ ת א ) • ב ם ע ט )

58 ב ״ ן א ׳ מ ׳ ב ן ב ו ה י ו ר ת ד ו ח . פסוק ב . . .

90 ח ״ ן י י ג ו ד ז ד ר״פ ח ח . פסוק סוף ו . . .

268 ן פסוקים ג׳ י פ ל ח ת ן מ ת ב י ת ..........................................ב 1 .

׳ 8.כ ם פסוקיס ג׳ י ר ק ם ד י נ ה כ י ה נ ב ן ל ר ה ׳ א ו כ • ו 265 .

286 ן פסוקים ג׳ י פ ל ח ת ן מ י ע ט מ ם ו ש ) ן ו ה ם ב ח ) ו ת פ י ו 323 .

275 ת פסוקים ד׳ י א ן ד ו ה ׳ ב ן ד י ל ן מ י פ ל ח ת . • מ 321 .

׳ 8• מ ם פסוקים ד׳ י ר ק ו ד י ת ו צ ו מ י ק ח . . • • ל 322 .

S. ׳ ל ׳ ם פסוקים ד י ר ק ם ד י ו ל ם ה י ג ה כ . . . • ל 324 .

281 ן פסוקים ד׳ י ע ט ת מ ו צ מ ) ן ו ה ם ב י ק ) ח ׳ ו כ • • ו 218 .

194 ׳ ׳ פסוקים ה ת י ר ו א ן ב י א ם ש ה ע ל ר כ • . . ה ׳ • S.מ

287 ׳ ן פסוקים ה י פ ל ח ת ת מ ל ה ק ..........................................ב ׳ . 8.נ
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ם ה׳ י ק ו ס באתיהון ומתחלפין בשמהתהון דדמין פ
Nt.

288 
297 
S .  מ׳
276 
296 
S.מ׳ 
274 
177

..................................רד״ה וג׳ באורית׳ ב׳
 • • ואתה ואתה בהון אית פםוקים ו׳
 • • • למצותי חקתי דקרים פסוקים ו׳
 • מתחלפיז ווגין ג׳ בהון דאית פסוקים ו׳

 משני׳ תליתא׳ מלין ד׳ מן דמין פסוקים ח׳
 • • לחקתי משפטי דקדים פסוקים ח׳
• • • • בהון דמשתבשין פסוקים כ׳
. • ופקןרה וקרין ום־שרא כתבין ב׳

•צ

ג........................................וצ׳ וחד צ׳ חד מן א״ב
ת)...................................................צבחר עו תנו 8• ת׳ (
S. Zusatz 12..............................................ן;׳ ת1בהצול

S. Znsatz 9 . . . . ..................................ג׳ דצר

•ק
ג.......................................וק' וחד ק׳ חד מן א״ב

161 ...................................זיניץ ולא דבקים קופץ ב׳
1..........................................בתורה ה׳ וחומר קל 8 2
188 • • • • ובכתובים בנביאים ה' וחומר קל
2...........................................קמ^ן ה׳ ן5ר!ר 3 Zusatz
ץ זקף מ 8• ט׳ (טעם) • • • ..............................ק

,.......................................שכקרי׳ גדולות אותיות ׳ 8.’א
׳......................................שבקרי' קטנות אותיות S.א

. .בקרי׳ וחד בתלים חד ב׳ ב׳ מן א״ב . . 60 
. . וקרי׳ כתב׳ מצע׳ וכל ובו׳ פסוקים ז׳ . . 164
׳................................ואמר וקרי[ ויאמר כתבן ד׳ S.א
S.ב׳ . • • • קרין ולא תיבות׳ בריש ב׳ כתי׳ ד׳

׳..........................................וקרי' ב׳ כתיב לא חי S.ב
׳.................................כ׳ וקרין ב׳ כתבן מלין י״א 3.ב

׳............................................ב׳ וקרין כ׳ כתבן ג׳ S.ב
׳..................................מ׳ וקרץ ב׳ דכתכן מלין ו׳ S.ב

׳............................................כ׳ וקרי מ׳ כתי׳ חד 8.ב
׳...................................וחלוף י דברך דכתבן דבריך 8.ד

ת/ במצע׳) ד׳ מלין(חסרים ב׳  8.ד׳ • • וקריתיבו
׳.......................................קרץ ולא ה׳ כתי׳ תרין 8.ה

ץ ובו׳ ה׳ חסר מלין כ״ט ר ק  • ו
א וכו׳ ה׳ כתבן מלין כ׳ ל ן ו י ר  ק

ץ וכו׳ ה׳ כתיבי׳ מלין י״ר ר ק  ו׳ ו
ן ה׳ דכתבין וכו׳ מלין ה׳ י ר ק  ו׳ ו
ץ ובו׳ ו׳ כתי׳ ח׳ ר ק  • ה׳ ו
ן וכו׳ י׳ כתבין מלין ו׳ י ר ק  ה׳ ו

 • ב׳ וקרין ה׳'וכו׳ כתבין ב׳
י וכו׳ ה׳ חסר מלין י״ג ר ק  ו

א ה'וכוי כתבן ז׳ ל ׳ ו י ר  . ק
י וכו׳ ו׳ חסר מלין י״ב ר ק  ו

א וכו׳ ו׳ כתבן י״א ל י ו ר  ק

׳ וכו׳ ו׳ חפרים מלין י״ח י ר ק  ו

א וכו׳ ו׳ כתבן מלין י״א ל י ו ר  ק

ץ וכו׳ ח׳ דכתבן מלין ד׳ ר ק  ה' ו
א וכו׳ י׳ כתבין מלין ב׳ ל ' ו י ר  ק

׳ י׳ חם׳ תרין י ר ק . ו . . .  

י וכו׳ י׳ חסר מלין י״ב ר ק  • • ו
א וכו׳ י׳ כתבין מלין מ״ג ל ן ו י ר  ק

א י׳ כתבין ו׳ ל י ו ר  . . . ק

א וכו׳ יתיר י׳ בהון דאית מלין ג׳ ל י ו ר  ק

ן תיבות׳ בריש י׳ כתיבין מלין כ״ב י ר ק ו׳ ו
ן וכו׳ ו׳ כתבן י׳ י ר ק ........................י׳ ו

׳ וכו׳ ו׳ כתבין מלין מ״ז י ר ק  • • י׳ ו
ץ תיבות׳ בסוף י׳ כתבן מלין כ״ד ר ק  ו ו

ן וכו׳ י׳ כתבן ב׳ ב׳ מן זוגין ה׳ רי ק י ו
ץ ו׳ כתבן ב׳ ב׳ מן זוגין ה׳ ר ק  י׳ ו
ן יעואל כתבן ד׳ י ר ק  יעיאל ו
[ יריתון כתבן ג׳ י ר ק  ירותון ו

ן לא רכתבן י ר ק  • לו ו
ן לו דכתבן י ר ! ר  ־ לא ו

 • • יתרה ל׳ כתבן ד׳
י חד ר  כתיב ולא ל׳ ק

] י ר ק  • כתבין ולא ר
ן ולא דכתבן י ר  . • ק

 מלין תרין וקרין חדא תיבה דכתבין ט״ו
׳ מלין תרין כתבין ח׳ י ר ק  חדא מלה ו
ן מדונים כתבן ו׳ י ר ק . • • מדינים ו

24

Nr.
8  ה׳.
8  ה׳.
8 ה׳.
8 .  ה׳
8 . ה׳

 ה׳ •8
8 .  ה׳
8 .  ה׳
8 .  ה׳
8 . ו׳

8 . ו׳

S. ן׳
8 .  ו׳

8 . ח׳
S. 'י 
 י׳ .8

י׳ .8
י׳ .8

 י .8
8  י' .
S. ’י
 ר' .8
 י' .8
 י' .8
ר׳ .8
8  י' .
8 .  י' 
8 . ל׳ 
8 . ל׳ 
8 ל׳ .
8 ל׳ .
מ׳ מלין) •8 ) 
S . מ׳ מלין) ) 
8 • • מ׳.
8 • • מ׳.
8 י מ׳  • •



186

Nr.

8• מ׳ י • • • • קרי' ,ולאוכו׳ מ׳ כתביז מלין ה׳
מ׳ • • ־ • • • וקרין וכו׳ מ׳ כתיבין לא ה׳

 S• כ?׳ • קרין ולא תיבות׳ במצע׳ א׳ נסכין מלין מ״ח
S• מ׳ • קרין ולא תיבות׳ בסוף א׳ דכתבן מלין י״ב

רי' נ׳ חסרי׳ מלין ו׳ ק ׳..........................................ו 8• נ
־............................................קרי׳ ולא נ׳ ז'כתבין . ׳ נ

י[ ענייהם כתב? ה׳ ׳................................ענוים ^לן̂י S.ע
׳................................עניים וקרץ ענוים כתבן ב׳ S.ע

S.ע׳ . . . . ובטחורים וקרי ובעפולים כתי׳ חד
׳...........................ופשרה וקרי[ ופשרא כתבין ב׳ S.פ
׳....................................ד׳ וקרין ר׳ כתבן מלין ד׳ S.ר

׳....................................וכו׳ וקרי[ ר׳ רכתבן תרין 8• ר
׳................................שבות וקרין שבית כתבין י׳ 8• ש

׳................................שבית וקרי שבות כתיב חד 8• ש
[ ישגלנה דכתבן מלין ד׳ רי ק 8• ש׳ • • • ישכבנה ו

׳................................ס׳ וקרין ש׳ כתבן מלין י״ח 8.ש
׳..............................וקרץ ת׳ כתבין לא מלין י״א 8.ת

׳.........................................קריז ולא ת׳ כתבן ז׳ ת
׳ י ר י ק ר ה 2.........................................................................ב 9 1

1...........................ור׳ והד ד הד מן א״ב
7..................ר׳ וחד ד חד וחד חד מן א״ב

׳ וקרין ד כתבן מלין ר׳ 1....................................ד 2 2
1.......................................ר׳ וקרי׳ ד דכתבן תרין 2 3

ם י ר ם וא׳ ג׳ מ י ר מ S. Zusatz 20 . . . . . . ו

ש •

׳ חד מן א״ב ׳ וחד ש ש 1...............................................ו
' קדמא זוגין ג׳ 2......................................ד תני׳ ש 0 1
׳ ותני׳ 1 קדמא זוגין ג׳ 203 ....................................ש

׳ כתבן מלין י״ח 1........................... ס וקרין ש 9 1
׳ והד ס' חד זוגין כ׳ 5.........................................ש 2
ת כתביז ו׳ י ב ת וקרין ש ו ב 1.....................................ש 1 2

ת כתי׳ חד ו ב ת וקרי׳ ש י ב 3̂1.....................................ש
ה כתי׳ בלישג׳ ד׳ נ ל ג ש ה וקרי' י נ ב כ ש  169 . . י

ה ט אחרי מלה וכל דכו׳ לי׳ וחד חד כל כ״ג מן ש

Nr.

269 .......................................................דכו׳ לישנא מן
ה ט חד וכל דכו׳ לי׳ וחד חד דכל מלין י״ו מן ש

270 ...............................................דכו׳ ספר.א כל וחד
ה ט  כוותי׳ בספרא לי׳ וחר חד רכל מלין כ״א מן ש

2............................................במ״א רכו׳ קריא׳ וכל 7 1
ה ט  272 לה חלוף קרי׳ וכל מלה חרא ספרא כל חלופי ש
ה ט  וכל דסמיך לי׳ והד. חד דכל מלין מ׳ מן ש

273 ..............................................................הלוף קרי׳
ה ט קרי׳ וכל מלעיל בטעמא לי׳ חד,וחד דכל ש
372 .....................................................................מלרע

ה ט 373 . . מלעיל קרי׳ וכל מלרע וחד חד מן ש
ה ט S.ת׳ (תנועות) • פתח וחד חד מן מלין נ׳ מן ש

ם ש S. Zusatz 24...............................................סנןל ו׳ י
ם פסוקים ו' ש ה י מ 330 ..........................................ש

ה פסוקים ה׳ מ ם ש ....................................ש
ה ותנינא חדא מלה רישיהון פסוקים י׳ מ ש ' 

ה בהון ראית פסוקים ה׳ מ ה ש מ ש ' • • •

ן’ מ .............................בלישן ב׳ ליין דקרים ש
[ זוגין ד׳ י נ ש ....................................בירמי׳ מ
א תנינא ד׳ מן זוגין י׳ י נ ש  • • • בענינא מ
א בתרא ד׳ מן זוגין ד׳ י נ ש • ׳ • בענינא מ

.337
338
335
284
202
219
220

■ת

ת וחד ת' חד מן א״ס 1.......................................ו
7........................תיבות׳ בריש 'D וחד חד מן א״ב 4

1.............................................קרין ולא ת׳ כתבן ו׳ ' 6 3
׳ כתבין לא מלין י״א 1................................וקרין ת 6 2

ם ב׳ ב׳ א״במן י מ א ת ו 72 רסמיך לי׳ וחד חד וכל מ
ה גדולות אותיות ר ו ת ב ׳...................................ש 8.א

ה עזרא נקר נקרות י׳ ר ו ת ׳...............................ב S.נ
ה ב י ת ,ת ו ב י 8.מ׳ (מלין)........................................ת

ם חד ב׳ ב׳ מן א״ב י ל ת  60 . . • • בקרי׳ וחד ב
ן מלין י״ח ק א ת ר ז 1..................................... ע 6 8

תנועות

ץ וחד חד מן א״ב 1 מ . ק
א ב׳ ב׳ מן זוגין י״ו !' ^ מ ק

21
25
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Nr.

7..........................וקמץ בר״ת ו׳ וחד חד מן א״ב 1
 וחד מלאפום חד וחד חד מן זוגין כ״א

5.......................................פום קמץ 5
ח חד וחד חד מן א״ב ת ץ וחד פ מ 23 . • . ה

ץ זקף קדמא ב׳ ב׳ מן זוגין ג׳ מ ח וקף ותני׳ ק ת S.ט׳ פ
7.........................או אה משמש וחד חד מן א״ב 3

. • פתח וחד חד מן מלין נ׳ מן שטה . . 22
2.....................................דלוג פתח ב׳ ב׳ מן א״ב 4
ח לי׳ חד וכל תיבות׳ בדיש ה׳ וחד חד מן א״ב ת 65 פ
6.......................פתחין וכלהון הא׳ ב׳ ב׳ מן א״ב 4

. . תיבות׳ בריש פתחלי׳' חד דבל מלין ו׳ . 370

Nr.

חצבחר פשטן מלין י׳ ת פ  210 • • • • קטן) (
207 מלאפום וחד פתח וחד בענין ב׳ מן זוגין ר׳
2.......................לי׳ חד וכל בס״ת בחירק מלין ו׳ 0 8

209 . . בחירק דכו׳ וכל פשטין יחידאין מלין ח׳
'....................................................קמצין ה׳ וטוב •» ט
׳...........................................קמצין זקפין ב׳ מים 8• מ
׳.....................................................פתחין ג׳ וחם S.ח

S.מ׳ . . . . קטן פתח ומה וחד פתח ומה ט׳
ה׳ ה׳ נדר ׳.............................נקרות' ב S.נ

׳.......................................................בסגול ה׳ מכה S.ג
׳............................................................סגול ו׳ שם S.ש



Verbessermigen.
(Die Columne wird durch * und יי bezeichnet).

In folgenden Zeilen 
fehlt die Bemerkung, dass 

sie Zusatze sind:

.von anderer Hand .יי 19 32

von derselben Hand .יי 28 33

 .von anderer Hand .יי 15. 3416

37• 10. von anderer Hand.

.von derselben Hand .יי 3728

38* 1. von derselben Hand.

48• 8. von anderer Hand.

.von derselben Hand .י 37*62

63̂  1. von derselben Hand.

?Znsatz .י 17* 63

.von anderer Hand .יי 36 78

79• 3. von anderer Hand.

.von anderer Hand .יי 7912

80• 3. 21. Zasatz?

.von anderer Hand .יי 26 89

106• 16. von derselben Hand.

161̂ • 34. Znsatz?

Seite Zeilc lies statt Seite Zeile lies statt
2י» 21 הטהרף הטהרו 53“ 16 ונפתחה ונפתחה
2יי 22 והטהרף והטהרו 54“ 38 לצ-כזיתת

4• 36 . כשוכב כ־שובכ 55“ 17 בהייז בחיי
4יי 1 וכשוב וכשוב 63• 7 ביום היום

7• 6 ושנים וישנים 63“ 17 מלא לי׳ ורוממתי
8י« 15)

המשפט
T : • -

37)
8יי■)38 - . T 2המשפט 66• sind die Stellen versetzt.

11• 26 פרצת פרכת 66• 17 ב ״ ב׳ ב׳ מן א ב ״ ב׳ ב׳ א
11• 26 הפרכת הפירכת 66“ 27 הוא ה׳ אני הוא אני

13יי 22 לשבאים לשבאים 69“ 1 והכני
16יי 2 סטילש בשליש 69“ 17 והנשאם
18יי 2 לפוםים לסוס 71• 2 וחברו nach הדם

20• 37 כהם כהם 71• 28 לה תנו תנולה
20“
22•

31
1

 ת;יך1אח
’.26 ,1

אחותיף
;25 ,1 74“ 231 

24) T־ : •יתיצב

34יי 5 bezieht sich בפסוק 75“ 7 מלרע nach ויאסף
auf die 4 im Verse mit 79“ 36 יואב איוב
Kaf anfangendenWbrter, 81“ 23 דתצוה nach תנתח
obgleich in diesem Verz. 84“ 17 ד״ה ה״ר
ככרכמיש-״כדמשרף״יז 87“ 25 שבות שבת
angef. aber כארפד 99• 27 -̂s דמלכי׳ דפ׳ קדם׳.die W
nnter Alef u.Lamed כלנו horen zu Zeile 28.
ansgelassen sind? S. 39“ 103“ 17 2 S. 23, 37.
11 und Anmerkung. — 108“ 5 3 M. mit Waw 8t. mit Waw.

34“ 9 כהם כהם 117“ 18 שעתה שעתא
35• 5 ^לגתהון1 בפלגת׳ 124“ 38 ורהב ורהב
88“ 38 ,לו לד 151• 38 תשובון תשזבון
45• 6 הנחלים הנהלים 155• 33 ויעברו ויעברו
61“ 19 באש nach לא אם 159• 4 תבטחו אל תבטחו י א
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יש 3. 42* 7.
יש 4. 44 י 6.

ישב 41. 36* 28.
ישג 3. 38* 2.
ישם 11. 63* 32.
ישם 12. 40* 8.
ישם 20. 58' 13.
ישם 21. 58* 15.
ישם 22. 58* 8.
ישם 24. 58* 18.
ישפ 18. 54* 24.
ישש 2. 8* 14.

•ת׳

ית 1• 23* 22.
ית 3. 37* 24.
ית 4. 37* 30.
יתל 2• 37* 13.

יתם 6. 34* 12.
יתנ 5. 44* 28.

יתת 2. 3* 17.

ם׳ יעל 9. 26* 32. יצר 1. 62* 28.
ים 1. 3* 14. יעל 10. 58* 33.

יס 2. 42* 7. יעל 11. 59* 5. 21.
ים 4. 6* 7. 16. יעל 12. 59* 17. •ק

ד ס י
יסף

6.
13.

8 *
37*

Akg.
24.

יעל
יעל
יעג

14.
23.

9.

59*
58*
36*

31.
31.
34.

יק
יקמץ

1.
3.
4.

3*
44*
10*

31.
40.
26.

5. 11* 17.

•ע׳ 6. 14* 1.

יע 1. 3* 16. פ׳ יקר 30. 63* 26.

יעד 1. 57* 31. יפ' 1. 3* 28.
יעד 2. 57* 29. יפ 2. 6* 7. 18. •ר׳
יעד 3. 57* 7. יפש 1. 39* 38. יר׳ 1. 3* 11.
יעד 4. 46* 22. יפת 16. 10* 38. יד 2. 33* 28.
יעד 8. 57* 20. 11* 25. ירב 22. 55* 24.
יעו 8. 41* 38. יפת 17. 11* 1. ירה 1. 44* 16.
יעו 22. 52* 22. יפת 18. 11* 11. ירם 5. 21* 2.

יעט 3. 46* 6. נאתנח פתח ירם 7. 63* 2.
יעיז 32. 12* 6. ZU Dan. 53* 7. ירע 15. 8* 11.
יעל 3. 23* 26. _ __
יעל 6. 26* 8.
יעל 7. 26* 12. »צ׳ •ש
^ י 8. 20* 28. יצ 1. 3* 29. יש 1. 3* 14.

Druck von Herniami L. Fridberg in Hannover.
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 15י
*2 
*36 
’60 
’49 
 49 י
’13

60* 22 
60’ 15 
50*
60’
30’
63*
53*
62*
61*
62* 30 
63* 12

 ,ל 8.

 ,ל 9.

 ,ל 10.

 ,ל 14.

 ,ל 15.

 ,ל 16.

 ,ל 17.

 .לא 10.
 .לא 11•
 .לא 12.
 .לא 13•
 .לא 23.
 .לה 1•
 ילה 2.
 .לי 6.
 ילכ 12.
 ילק 6.
.לס 8.

•מ
2 2 * 6. 

43* 9. 
7* 4. 
3 * 6 . 

8’ 26.
 8 י 20.
.5 ’ 43 
.31 •13 
.28 ’36 
 36 י 31.
.1 ’36 
.8 *61 
.17 *8 
.8 *48 
.2 ’ 62 
.20 *43 
.38 * 56 
.41 •62 
.33 * 50

1.

3.
4.
5.
6. ff.
 .מ 12.
 .מ 15.
 ,מ 16.

 ים 1•ז
 .מ 18.
.מר 7.

 מה
 מט
 מי
 מי
 מן
 מן

 ימצ 16
ימת 20

3* 11. 
23* 26.
7 * 8.

36’ 39. 
36’ 44. 
63’ 20. 
61’ 2. 
28’ 7. 
60* 44.

 .נ׳ 1.

 יג 2.

 .נ •3.

 .נ 6.

 .נ 7.

 ינד 4.

 ינס 2.
 ינק 1•
ינת 38.

44’ 20. 
8’ 17. 

36* 3. 
62* 14. 
62* 5. 
36* 37. 
36* 16. 
62* 11.

,י 26.

.יא 4.
T. 25. 
T. 37.

 יים 17.

 .יע 6.

.יע 14.
T. 2.

•כ׳
7 * 1.

9* 35. 
15’ 32. 
27* 33.

 2 י 27.

.24 *62 

.29 *55 

.26 *55 

.24 ’55 

.24 *56 

.6 *56 

.22 *56 

.27 *56 

.30 * 51 

.4 *56 

.15 *56 

.8 *56 

.27 ’56 

.3 *56 

.34 *56 

.11 ’56 

.37 *62 

.34 ’42 

.7 * 27 

.20 *29 

.42 *37 

.34 *29 

.3. *29 

.15 *28 

.13 ’29 

.19 ’29 

.3 *27

•ל
10* 32. 
36’ 22. 
11* 21. 

11’ 36. 
12* 15. 
12* 18. 
6* 27.

.כ׳
.כ
.כ
.כ
.כ

.כי
יכל
יכל

1. 
2.
3.
4.
5. 
4.
6.

9.
 יכל 10.
 יכל 11•
 יכל 12.
 יכל 14.
 יכל 17.
יכל 18.

 יכל 10•
 יכל 20.
 יכל 23.
 יכל 26.
 יכל 31.
 יכל 32.
 יכל 51.
 יכע 1•
 יכת 8.
 יכת 0.
 יכת 10.
 יכת 11•
 יכת 12.
ת13. כ - 
 יכת 14.
 יכת 15.
יכת 16.

 .ל 1.

 יל 2.

 ,ל 3.

 יל 4-.

 יל 5.

 יל 6.

יל 7.

קריאה חילופי 6. 52* 25.

־ 7. 53* 26.
־ 8).

־ 9. 53* 38.
־ 10.ן

יחם 2. 63* 11.

יחק 5. 54* 20.

־ 7. 54* 30.

־ 10. 54* 22.

•ט
2 ’ 6. 

63* 4. 
38* 5. 

8 ’ 12. 
42* 38. 
47* 38. 
47* 20. 
47’ 8. 
47* 4. 
61’ 20. 
46 * 24.

8.

31.
22.
27.
10.

4.
11.
40.
35.
38.
40.
27.
16.
11.

23.
21.

27.
19,
18.
1.

3.
4. 

16. 
26. 
33.

.ר׳
2

15
21
21
24
25 
36
32
33
33
33
33
34 
34
34
35
34
35
35 
25
36 
25 
36 
36 
45

 יט׳ 1•
 יטב 10•
 יטה 8.
 יטע 1•
 יטע 9•
 יטע 12.
 יטע 14.
 יטע 15.
 יטע 16.
 יטע 18•
יטע 24.

44* 30.

 ,י 7.

 ,י 8.

 ,י 9.

 ,ר 10.

 ,י 11.

 ,י 12.

 ,ר 13.

 ,י 14.

,ד 15.

 ,י 16.

 ,י 17.

,י 18.

,י 19.

 ,י 20.
 ,י 21.
 ,י 23.
,י 25.

34.
6.

34. 
14.
19.
23. 
39. 
32. 
14. 
18.
5.

14.
20 . 
3. 
1.

17.
37.

2.
26.
15.
35. 
14.
24. 
3.

36. 
21. 
20.
16.

15’ 
27* 
32* 
32* 
32* 
32’ 
32* 
34* 
38* 
.38* 
50* 
50* 
50’ 
50* 
50* 
49* 
49* 
49’ 
55’ 
48’ 
13* 
50• 
50* 
15* 
15* 
6 * 

14» 
15’

 יו 13.

 ין 14.

 יר 15.

 יו 16.

 יו 17.

 יו 18.

 יו 19.

 יו 20.

 יו 21.

 יו 22.

 יו 24.

 יו 25.

 יו 31.

 יו 32.

 יו 34.

 יו 39.

 יו 40.

 יו 41.

 יו 44.

 ו, 54.

 יו 55.

 יו 56.

 ו, 59.
.Ende ,ו

2* 33. 
44* 6.
8• 28.

1.
2.
1 .

7.

יוא
יוא
יוי
יות

יז
יז

יוא

33* 24. 
45* 19. 
14’ 6. 
2* 34. 
6* 33. 

36* 16. 
52’ 40. 
2 * 40. 

52 ’ 40. 
61* 17. 
61* 8. 
52* 27. 
52’ 10. 
52’ 17.

יח׳ 1•
ח 2.  י
ח 3.  י
ח 4.  י
ח 5.  י
חו 11. י

 יחט 3.

יחי 28.
קריאה חילופי
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.ה 2. 21׳ 32.

,ה 3. 21' 41.

יה 4. 61' 3.

יה 6. 7' 19.
7* 10.

יה 7. 45* 7.

יה 8. 38* 31.
יה 10• 31* 34.
יה 11• 4' 30.
יה 13• 14' 17.
יה 14• 14* 7. 16.
יד, 15• 14' 33.
יה 16. 6' 7. 14.
יה 18• 6* 21.
יה 19. 2' 19.
יה 20. 21' 26.
יה 21. 27* 30.
יה 23. 37* 4. 13.
יה 24. 31' 6. 7.
יה 25. 31* 8. 9.
יה 26. 31* 34.

45' 31.
יה 27. 27* 12.
יה 28. 36* 19.
יה 30. 49' 12.
יה 31. 6* 8.

יה 32. 12* 36. 39.

יהו 2. 58' 23.

יהו 3. 58* 39.

יהו 5. 51* 38.

יהו 6. 58' 35.

׳ 8. י ה י 49* 34.

׳ 15. י ה י 32' 21.

יהך 5. 62* 8.

יהן 13. 58* 21.

•ו
13* 34.
12* 28.
15' 1.
38* 5.
22' 13.

7 '  12.

7* 7.
7 * 22.

7' 40.
8' 25. *18. 
8' 34.
8* 37.

 12 י 23.
13 י 12. 22*30.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

 ,ו 9.

ו 10. , 

ו 11. ,

,ו 12.

Mm. יא׳ 11• 6' 4. יאז 14. 8* 9.
1 Chr. 1, 1. 25* 24. יא 12• 6* 9. 22. יאש 33. 51 י 22.

34* 22. 26. יא 14. 6* 9. 22. יאת 4. 48' 21.
36* 6. 17. יא 16. 7* 18. יאת 7. 48' 20. *9.

־ 2, 43. 20* 20. יא 16. 7* 22. יאת 8. 24* 38.

־ 3, 20. 6*10. 21. 8' 28. יאת 36. 53* 42.

־ 7, 1. 43* 38. 8' 35. יאת 44. 55* 16.

־ 8, 7. 45* 30. יא 17. 8* 23. ■יאת 45. 51* 27,

־ 9, 35. 36' 36. יא 18• 13* 17. יאת 46. 51* 28.

־ 18, 1. 47* 7. יא 19. 13* 23.

־ 21, 8. 41* 38. יא 20. 15* 39.

־ 23, 22. 49* 34. יא 21. 16' 14. •ב׳

־ 27, 12. 29* 13. יא 22, 11* 6. יב׳ 1• 45* 3.

־ 29, 5. 22* 1. 22. 17* 1. יב 2. 15* 10.
2 Chr. 3, 7. 18* 5. 27' 3. יב 5. 6* 5.

־ 6, 29. 56' 34. יא 24. 5* 13. יב 6. 13.* 8.

צ 11, 18. 36* 42. יא 25. 17' 25. יב 7. 1' 6.

־ 21, 4. 21* 32. 17* 21. 1* 16.

־ 22, 9. 58' 34. 22' 8. יב 8. 21* 18.

־ 30, 21. 54' 31. יא 26. 12* 38. יב 9. 6* 32.

־ 32, 10. 52* 26. יא 27. 14* 16. יב 10. 36 * 5. 17,

־ 34, 6. 29* 31. יאב 23. 21' 16. יב 11. 36 * 25.
יאב 25. 54' 37. יב 13. 1* 9.
יאד 6. 62* 34. 16' 17.

Hp. יאר 23. 42 י 8. יב 14. 16* 26.
1 Chr. 2, 43. 20* 21. יאד 43. 42' 18. 22' 42.

־ 5, 26. 43* 25. יאד 44. 42' 23. יבא 81. 21 י 20.

־ 9, 8. 19' 43. יאד 45. 41* 41. יבה 3. 27* 7.

־ 9, 19. 4' 13. ,אי 32. 57* 36. יבה 4. 27* 6.

־ 11, 42. 19* 33. יאי 34. 57* 40. יבם 1. 58' 6.

־ 21, 28. 18' 15. יאי 36. 57* 22. יבז 9. 60* 23.

־ 23, 4. 4' 13. ,אי 36. 58* 4. יבר 3. 63' 21.
2 Chr. 2, 13. 5' 33. יאי 37. 58' 2.

־ 3, 7. 18* 5. יאיש 51. 49* 4.

־ 4, 17. 18' 6. יאל 1• 59' 23. •ג׳

־ 20, 29. 45* 10. יאל 2. 59 * 17. יג 1• 6 * 7. 13.

־ 26, 5. 18* 15. יאל 3. 59* 12. יג 2. 2' 9.

־ 26, 15. 13' 27. יאל 4. 59 י 33. יגם 4. 60' 4.

־ 35, 13. 13* 14. יאל 5. 59' 31. יגם 8. 60' 36.

־ 36, 21. 19* 40. יאל 6. 59* 12. 17. יגם 10. 60* 1.
יאל 7. 59 *35. יגם 11• 59* 35.
יאל 8. 37* 16.Mass. fin. .אל 14■ 26* 26.

•א יאל 16. 26* 29. •ד׳
יא׳ 1• 25* 22. ל1•ז א . 57 י 2. יד 1• 6* 25.
יא 2. 25* 4̂ .35*Akg, ,אל 18. 56* 39. יד 2. 2' 13.
יא 3. 43* 15. 13' 38. יאל 23. 24' 27. יד 3. 33 * 30.
יא 4. 43* 8. יאל 24. 3* 28. ידבר 17. 34' 29.
יא 5. 43* 19. יאל 100. 42* 5. ידבר !8. 34* 1.
יא 6. 43* 38. יאם 94. 34* 18. ידז 3. 36* 1.
יא 7. 29* 32. יאם 3• 58* 25.
,א 8. 30' 21. יאם 4. 58* 7.
,א 10. 27 * 37. יאם 6. 58* 3. 17.
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U p Job 39, 20. 1 3 • 14. K oh. 7, 19. 5 0 • .33. Dan. 6, 25. 3* 12.
Prov 1, 2. 18 ‘ 19. 41, 13. 6 • 27. 7, 23. 31* 18. 7, 3. 38* 6.

s 7, 9. 18* 10. -- — — 9, 4. 2 7 • 7. - 7, 6. 5 3 • 9. 10
« 10, 17. 49* 31.

H p .
= 9, 6. 59* 34. 7, 8. 11* 8.

10, 26. 12* 6. S 9, 9. 1 6 • 20. s 7, 12. 2 3 • 27 .
« 11, 17. 18• 26. 8, 2. 17* 19. 11, 9. 7 • 18. 5 7, 18. 57* 6.

- _ 16, 26. 1 8 • 6. ־ 12, 3. 17* 23. ־ 8, 27. 15* 38.

H m .
־ 17, 5. 1 9 • 35. 12, 4. 5* 14. 9, 5. .32* 18.
־ 29, 7. 5 • 43. ־ 12, 6. .37* 23. — —

Job 1, 1. 29* 32. 31, 26. ,19* 19.
Mp.־ 2, 10. 1 6 • 19. ־ 34, 22. 57 * 33. Est. 1, 18. 38* 6.

s 3, 4. 3* 21. 35, 8. 18* 19. 3, 9. 3* 31. 2, 11. 2* 19.
s 5, 2. 42* 7. 33. ־ 37, 11. 18• 19. 3, 16. 15* 39. s 5, 19. 19* 16.
s 6, 2. 42* 34. ־ 38, 7. 11* 31. 4, 5. 26* 13. 5, 27. 46* 19.
S 6, 20. 14* 21. - 38, 30. 7* Akg. 4, 8. 41* 20.
- 7, 1. 3 3 • 37. 38, 31. 19* 16. 8, 15. 2 2 • 40.
S 7, 12. 4 4 • 28. ־ 39, 8. 20* 10. ־ 8, 17. 55* 25. Mm.
s 8, 2. 17* 19. ־ 42, 10. 19* 39. , 9, 7. 1 3 • 7. Esra 1, 1. 3 0 • 18.
: 9, 13. 4 4 • 15. 25* 23.44 . 1, 9. 1 6 • 17.
5 10, 14. 9* 8. - 4, 12. 29* 17.
־ 10, 17. 42* 34. Mm. - 5, 15. 4 7 • 38.
5 11, 17. 9* 13. Cant. 1, 1. 15* 27. Mp. z 8, 14. 36* 7.
נ 12, 3. 48* 8. 25* 22. Cant. 6, 10. 7* 14. 52* 26.

 12, 6. 10* 10. ־ 1, 16. 3 3 • 24. 5 2 • Akg.
s 14, 12. 60* 19. ־ 2, 15. 1 6 • 20. Threni 3, 17. 19* 30. ־ 8, 17. 1 6 • 21.
s 19, 21. 1 6 • 20. 22* 21. 4, 5. 2 0 • 16. £ 8, 31. 3 • 11.
; 20, 28. 1 3 • 13. s 3, 9. 13* 39. . -
s 22 , 23. 51* 39. ־ 5, 6. 4 5 • 31. Koh. 1, 2. 4* 27.
$ 23, 7. 61* 10. 7, 5. 26* 12. 11, 3. 19• 26. Mp.
־ 24, 22. 2 3 • 26. ־ 7, 8. 1 • ,13. 12, 3. 17* 23. z 3, 8. 4 • 14.
s 26, 11. 14* 21. 8, 14. 2* 13. - 12, 5. 4* 27. 4, 10. 2* 20.
־ 28, 2. 6 3 • 11. z 4, 14. 19* 8.
נ 28, 9. 6 • 7. 21. Ruth 1, 21. 8 ’ 11. Est. 2, 14. 19* 43. z. 6, 9. 19* 9.

 29, 2. 5 3 • 27. 2, 2. 1 ‘ 12. _ ____ 9, 11. 4* 28.
29, 20. 3 • 31. 5 2, 14. 6 3 • 25.

־ 30, 12. 4 5 • 31. 3, 12. . 28* 43. Mm.
־ 31, 22. 1 4 • 39. ־ 3, 17. 2 8 • 12. Dan. 1, 1. 15 27. Mm.
־ 31, 23. 9* 5. ־ 4. 18. 10* 26. ־ 2, 7. 39 2. Neh. 3, 30. 33* 37.
־ 31, 26. 19* 19. ־ 3, 2. 46 8. 4, 19. 5 9 • 35.
s 32, 21. 26* 10. Thr. 2 5. 18• 5. ־ 3, 9. 22 21.

5, 9. 34* 17.5 33, 28. 35* 3. ־ 2, 19. 31* 13. ־ 3, 19. 7 19. _
9, 23. 5 2 • 12.

35, 8. 18* 19. ־ 3, 17. 19* 30. ־ 3, 29. 30 20. 10, 36. 5 6 • 33.
s 36, 14. .50• 33. i 4, 3. 36 * 43. s 4, 4. 36 21.
־ 37, 11. 1 8 • 19. 3 4, 5. 2 0 • 16. 4, 5. 5 16.
s 37, 13. 58* 24. 3 4, 17. 31* 33. 4, 7. 56 22. Mn

־

37,
38, 
38, 
38, 
38,

15.
1.
7.

13.
20.

7 •
2 9 •

11*
3 7 •

3*

24.
20.
31.

9.
31.

K oh.

5,
5,

1,
4,

1.
13.

16.
8.

31* 13.
16 * 39.

38* 1 5 .* 1 . 
1 5 •  38. 9

4,
4,
4 ,
5, 
5,

16.
25.
28.

5.
8.

39
26
52
32
36

26.
30.
26.
29.
21.

3,
4, 
9, 

13,

23.
19.

6.
19.

19*
5 9 •
50*
20*

36.
37. 
13. 
28.

s 38, 31. 21 •4 2 . *17. - 4, 16. 5 6 • 3. • 6, 19. 19 16. —
־ 38, 38. 1 2 • 10. 3 6, 10. 8 1 • 8. - 5, 22. 3S 6.
־ 39, 12. 3 6 • 26. 3 7, 16. 6• 15. 6, 15. 14 2.
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1, 1. 25 28.
30 18.
52 25.

h 2. 18 19.
3, 15. 36*38.43.
3, 34. 36 34.
3, 35. 63 1.
4, 15. 6 27.
5, 3. 14 17.
.5, 11. 5 15.
ים 22. 41 J1.38.
יד 25. 57 Akg.

27. 6 7. 19.
10, 23. 62 33.
10, 26. 12 6.

11י 3. 34 27.
12, 4. 7 4.
13, 20. 27 7.
14, 21. 36 34.
14, 28. 50 25.
16, 28. 25 44.

26 13.
39 33.

18, 17. 34 23.
19, 16. 27 8.
19, 26. 9 19.
20, 4. 34 24.
20, 16. 36 27.
20, 21. 33 23.
21, 9. 36 44.
21, 19. 36 2.
23, 21. 2 32.
23, 26. 27 7.
23, 30. 15 5.
24, 1. 57 Akg.
24, 10. 27 34.
24, 13. 3 31.
24, 19. 57 2. 24
25, 24. 36 2.
25, 28. 57 36.
26, 21. 36 2.
28, 5. 42 23.
28, 8. 30 20.

31 5.
30, 4. 63 31.
30, 12. 9 12.
30, 16. 62 1.
30, 33. 16 19.
31 3. 23 27.
31 16. 31 13.

 41 י 37.

.2 '57

.35 * 57 

 18 י 32.
 44 י 5. 12.

.1 *62 

.23 * 21 

 9 י 30.
 5 י 15.18.

.31 *34 

.34 * 31 

.1 *19

.3 * 36.

.2 * 61 

.13 '37 

.7 *11 

.28 '36. 

.15 *5 
.7* .28* 44 

.21 *2 2 

.13 *18 

.15 *38.

.1 *30

.44 * 51 

.23 *37 

.40 *39 

.7 *11 

.33. *58 

.22 *42 

.29 * 34 

.29 *34 

.40 *9 

.3 *18 

.17 *58 

.12 *2 1 

.33 *27 

.35 *18 

.28 *33 

.19 *16

35* Akgf. 
3* 25. 

18* 32. 
56* 43. 
18* 18. 
19* 2. 
18 
2 
3 =

13'
9'

Psalm 51, 7.
.13  ,51  ־ 
.2  ,53  ־ 
.22  ,55  ־ 
.10 ,59  ־ 
.12  ,66 ־   

.2  ,6 7  ־ 

.15  ,69  ־ 

.9  ־ 71, 

.20  ־ 71, 

.2  ־ 73, 

.4  ־ 73, 

 ־ 77, 1.

.28  ־ 78, 

.14 ,80  ־ 

.8  ,83  ־ 
2  ,85 .־ 
= 89, 37.
.13 ,91  ־ 
.1 ,93  ־ 
.8  ,94  ־ 
.10 ,95  ־ 
.3  ־ 100, 
.5  ־ 106, 
.20  ־ 106, 
.2 3  ־ 107, 
־ 112, 10.  

.1  ־ 115, 

.2  ־ 117, 

.9  ־ 119, 

.26  ־ 119, 

.70  ־ 119, 

.99  ־ 119, 

.5  ־ 122, 
.I ,־ 125
.5  ־ 139, 
.9  ־ 147, 
 ־ 147, 18.
5 .־ 160, 

13.
21.
25.
24.
27.

Mp.
24, 4. 
35, 8. 
55, 22. 
62, 11.
72, 8.
73, 4. 
94, 8.

106, 33. 
109, 17. 
118, 13. 
126, 4.

Esecb. 5, 6. 54 23. Hoseas 7, 9. 58* 23.
= 6, 9. 44 39. ־ 10, 2. 19* 21.
־ 7, 9. 62 7.
־ 8, 17. 37 23. Joel 1, 12. 20* 20.
t 10, 2. 59 34. ־ 3, 18. 30* 21.
־ 11, 8. 62 11.
־ 11, 13. 48 31. Amos 1, 2. 47 * 38.

13, 15. 57 22. 5. 3* 31.
־ 14, 11. 21 23.
- 16, 28. 60 3. Obadja 5, . .58* 24.

18, 6. 60 20.
־ 20, 44. 42 35. Hab. 1, 12. 37* 24.
־ •21, 38. 18 13.
־ 27, 9. 19 41. Zeph. 1, 17. 62* 33.
ש 34, 6. 57 41. ־ 3, 2. 60* 21.
־ 34, 16. 18 7. ־ 3, 17. 8* 1.3.
־ 35, 16. 9 36.
־ 38, 2. 3 29. Hag. •2, 3. 47* 19.
־ 38, 9. 7 4.
־ 38, 20. 06 5. Zach. I, 13. 59* 9.
־ 38, 22. 58 30. ־ 2, 12. 4* 1.
־ 39, 16. 63 32. ־ 5, 11. 63* 25.
־ 40, 36. 49 1. ־ 6, 13. 58* 23.
־ 41, 19. 46 22. - 9, 9. 26* 30.
־ 43, 15. 9 9. = 10, 4. 47* 8.
= 43, 20. 59 18.
- 45, 12. 44 40. Mai. 2, 13. 62* 30.
־ 48, 1. 55 25. ־ 3, 10. 8* 29.
- 48, 16. 55 25. -

Mp.
Mp. Hoseas 1, 1. 18* 2.

S 3, 4. 50 22. ־ 1, 2. 13* 25.
־ 3, 11. 50 22. 10, 2. 19* 21.
־ 18, 6. 61 4.
־ 18, 11. 61 5. Joel 1, 12. 20* 21.

20, 6. 20 17.
־ 20, 29. 4 28. Hag. 1, 9. 13* 25.
־ 21, 3. 66 11.

21, 38. 18 13.
־ 24, 5. 60 39. Mm.

25, 3. 19 25. Psalm 8, 8. 60* 4.
־ 27, 9. 19 41. ־ 9, 13. 36* 33.
־ 34, 16. 18 7. ־ 10, 12. 27* 26.

36, 15. 60 17. 28* 15.
36, 27. 24 7. ; 14, 1. 57* 35.

־ 45, 8. 44 35. ־ 19, 6. 8* 13.
- 48, 18. 12 11. ־ 27, 13. 28* 7.

_____ s 34, 1. 8* 12.
כ 36, 10. 62* 37.

Mm. s 36. 7. 46* 5.
Hoseas 1, 1. 18* 2. s 38, 22. 57* 2.

2, 6. 42* 6. t . 41, 14. 43' 10.
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16, 7. 30 * 2. Jesaias 23, 17. 20 * 7.
43* 18. 24, 19. 20* 33.

17, 4. 24 * 28. ־ 42, 1. 19 * 41.
19, 31. 28*14.23. 43, 17. 3 *Akg.
21, 11. 8 > 11. z 44, 15. 1 * 25.
24, 10, 31 * 33. 47, 8. 19* 33.

48, 8. 59* 43.
63, 2. 7 * 14.

Mp. ; 66, 5. 10 * .30.
1, 2. 63 * 14. _ ....._

12. 34* Akg.
i, 10. 17* 23. Mm.
8, 35. 4* Akg. Jerem. 1, 1. .34* 3.
9, 21. 20* 7. 35 י 24.

13, 7. 1 * 27. 35* 1.
20, 6. 24* 43. 8, 19. 57* 34.

h 4. 61 * 1. z 10, 23. 62 * 32.
i, 7. 19 * 43. 15, 10. 19 * 30.

12, 10. 18* 14. - 18, 12. 8* 17.
19, 31. 28* 24. 27, 3. 59* 11.
23, 15, 60* 39. 27, 13. 26* 33.

— 27, 18. 58 * 7.
29, 31. 59* .30.

Mm. - 30, 24. 57* 6.
1, 1. 48* 13. - 31, 40. .33 * 27.
8, 1. 15 * 11. כ 33, 21. 54* 31.
9, ‘3. 30 * 1. - 39, 14. 26 * 13.

12, 6. 59 * .33. 39 ’ 33.
13, 8. 47 * 38. 48, 86. 59 ' 30.
13, 16. 38 * 1. 49, 39. 36 * 27.
14, 6. 62* 8. 5 52, 23. 19* 38.
19, 21, 68 * 20. - 52, .33. 27 * .39.
24, 19. 20* 32.
28, 9. 48 * 7.
36, Iff. .54* 20. Mp.
38, 16. 42* 9. 13, 20. .36* 9.
40, 16. 57* 34. z 14, 21. 56* 43.
43, 14. 8* 10. z 15, 10. 19* 30.
44, 9. 28* 8. ; 16, 7. 26* 23.26
44, 14. 26* 12. 20, 10. 20* 12.

39* 33. 23, 36. 18* 21.
48, 8. 59* 35. ' 29, 1. 17* 18.
62. 5. 8* 12. 30, 13. 57* 38.

____ 41, 14. 19* 42.
48; 12. 19* 27.

Mp. 52, 23. 19* 38.
1, 2. 21 * 3. — —
9, 2. 10* 29.

10, 34. 5* 33. Mm.
13, 20, 19* 20. Ezech. 1, 1. 29 * 32.
21, 5. 13* 26. 30* 17.
21, 11. 19* 12. z 1, 16. 55* 24.

17. 13* 26. 1, 20. 58* 18.

1 Reg.

1, 20. 57* 1.5.
6, ■>_ 29* 12.
8, 3. 28* 14.

12, 31. 36* 16.
13, 2. 62 * 27.
15, 23. 56* 5.
16, 18. 30* 1.
19, 5. 19 * 28.
21, 6. 36* 43.
21, 9. ,34* 11.
21, 14. 8* 11.
21, 21. 32* 40.
23, 9. .37* 3.

Mp.
,ס 9. 42 * 15.

10, 14. 17 * 19.
15, 32. 19 * 15.
20, 21. 1 * 28.
26, 21. 18* 2.
10, 9. 31 * 2.
12, 4. 18 * 30.
14, 2. 26 * 26.
19, 5. 19 * 28.

Mm.
1, 1. 32 * 22.
1, 2. 63* 10.
4, 10. 17 * 23.
5, 10. 52* 40.
7, 20. 37 ’ 4.

10, 7. 63 * 3.
12, 3. 32* .37,
13, 2. 40* 8.
15, 20. 59 * 22.
16, 24. 63* 32.
18, 10. 27* 33.
18, 45. 57* 5.
19, 4. 37* 29.
19, 19. 58'* 22.
1, 4. 61 * 1.
4, 11. 58 * 8.
5, 8. 62* 14.
5, 26. 62* 30.
6, 22. 62* 8.
7, 9. 41 * 37.
9, 2. 58*12.14.

10, 19. .56* 21.
11, 4. 44* 5.
12, 17. 2* 1.
15, 20. 58* 32.

.32 * 18 

 32 י 20.

.32 * 09 

 58 י 6.

.20 ‘ 58

Josua 18, 2.
. ־ 18, 12.
־ 18, 16.
־ 22, 23.
־ 49, 12.

Mp.
16.
13.
30.
21.

32.
4.
4.

60 ' 
18' 
56 
20 
18 
3 
3

7, 12,
10, 13.
11, 14.
17, 8.
18, 2. 
19, 20. 
21, 28.

Hm.
37' 23. 
42* 21.
62 * 27. 
58* 5.
52 * Akg. 1. 
59 * 33. 
58* 22.
57 * 24. 
58* 3.

 37 י 8.

.33 * 32 

.33. *56

Jud. 1, 1.

2, 15.
־ 2, 22.

־ 4, 16.

־ 8, 22.

־ 17, 7.

־ 18, 28.

־ 18, 30.

־ 19, 3.

־ 20, 2.

17.
28.
36.

Mp.
5, 11. 20
5, 15. *18

19. 11. 19

34 
63 
38 
48 
60 
37 
62 
33 * 36. 
63 * 20. 
36 * 30.

 8 י 11.

.32 * 51 

.1 *58

30.
3.
4. 
7.

18.
41.
20.

Hm.
1, 1.
2, 26.
5, 6.

12, 3.
12, 21.
13, 19.
19, 11.
20, 2. 

20, 8.
20, 38.
21, 14.
25, 6.
26, 12.

1 Sana
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1.
10.
15.
22.
12.

1.
44.
21 .
15.
22 .
12.
18.
15. 32. 
24.
26.
26.
Amkg.
20.

15.
10.
19.
16.
6.

21 .
12.
10.
20.
7.

19.
37.
6.

41.

1.

 18 י
*62 
*48 
*42 
*27 
*62 
*25 
*48 
 8י
*59 
'58 
•58 
*48 

/46 
*54 
*54 
*54 
*61 
*48 
*56 
*49 
*8 
*57 
*52 
*8 
*8 
*63 
*28 
*54 
*42 
*22 
*57

4, 34.
5, 5.
6, 13.
7, 12.
7, 15.
8, 7.
9, 24. 
9, 25.

11, 4.
11, 29.
12, 5. 
12, 6. 
14, 2.
14, 10.
15, 15.
16, 12.

19, 5.
19, 15.
20, 14. 
22, 19. 
28, 12. 
28, 20. 
28, 46.
28, 63. 
28, 68.
29, 12.
29, 29.
30, 16.
31, 16.
32, 39.

Deut.
‘3.

Hp.
18'
49 * 2.
49* 8.
55 * Amkg. 
45 * 39.
18* 39.
20 * 4.

4, 34. 
7, 6. 

14, 2.
16, 12.
32, so. 
32, 41.

Mm.
0, 4. 46* 8.
6, 5. 36* 6.

11, 14. 55* 28.
13, 21. 56* 10.
15, 4. 31* 41.
17, 3. 54* 12.
17, 8. 20* 20.

15.

19.

Mm. Mm. Num. 2, 16. 3* 15.
Bz. 11, 13. 48 14. Lev. 1, 1. 10* 25. 3, 39. 28* 31.
־ 12, 22. 26 36. 85* Amkg. ־ 8, 47. 11* 17.
־ 12, 30. 57 35. 1, 2. 25* 43. ־ 4, 20, 5* 15.
־ 12, 32. 59 35. 56* 38. ■־ 4, 49. 26* 9.
־ 13, 3. 46 7. 63* 25. 5, 2. 56* 23.

15, 5. 62 41. 4, 12. 3* 29. ־ 5, 16. 49• 11.
־ 15, 23. 19 16. 4, 35. 15* 29. 8, 16. 49* 16.

15, 26. 54 21. ־ 6, 14. 60* 43. 10, 35. 39* 35.
56 34. : 7, 8. 15* 11. - 11, 15. 37* 23.

16, 21. 63 10. 56* 9. - 11, 19. 60* 15.
־ 17, 16. 14 6. 7, 14. 63* 25. 12, 8. 62* 9.
־ 18, 13. 43 21. 8, 15. 47* 19. ־ 18, 9. 30* 17.

19, 20. 59 15. 8, 23. 47* 38. ־ 13, 20. 18* 8.
־ 20, 8. 44 4. 10, 31. 11 * 38. ־ 14, 38. 47* 19.
־ 20, 12. 60 21. 11, 12. 46* 23. ־ 15, 12. 9* 36.
־ 21, 29. 60 3. ־ 11, 21. SO* 25. ־ 16, 30. 50* 33.
־ 22, 9. 26 30. - 13, 9. 62* 33. 35. 18, 29. 13* 13.
־ 23, 31. 57 30. ־ 13, 10. 15* 12. 18, 32. 60* 18.

24, 14. 26 27. = 13, 51. 52* 11. - 23, 14. 50• 32.
־ 25, 20. 59 16. 14, 45. 54• 36. ־ 25, 9. 47* 20.
־ 25, 30. 42 .32. ־ 15, 3. 14* 2. ־ 26, 33. 54* 11.

27, 9. 15 4. 15, 20. 56* 10. ־ 28, 4. 4* 9.
28, 4. 51 19. כ 16, 33. 58 * 31. - 28, 12. tf. 55* 10.

־ 29, 28. 58 2. - 17, 4. 63* 25. 30, 10. 63* 19.
32, 18. 57 21. 19, 20. 60* 21. 31, 47. 56* 08.

־ 32, 25. 37 15. 21, 5. 31 * 34. כ 32, 33. 48' 20.
34, 3. 49 5. 22, 23. 63* 19. ־ 32, 42. 63* 25.
34, 9. 42 8. ־ 23, 12. 47* 8. 34, 4. 32* 7.
34, 25. 44 5. 24, 11. 18* 14. 35, 23. 61* 1.

־ 35, 18. 48 19. *9. 25, 4. 11 * 15. ־ 36, 3. 61 • 20.
35, 24. 63 1. ־ 25, 51. 7 * 9. 36, 11. 54■ 12.
35, 31. 50 6. 26, 34. 55* 1.
36, 9. 47 3. 26, 40. 47* 8.

Mp.־ 37, 9. 59 16. ־ 27, 9. 63* 26.
־ 39, 3. 7 22. 27, 20. 58* 6. ' 4, 8. 54* 26.
־ 39, 4. 41 20. _ _ _ _ — 9, 19. 50* 12.

40, 3. 8 Amkg. Mp. ־ 9, 22. 50• 12.
40, 20. 59 21. _____ - 4. 2* 20. 10, 31. 12* 3.

- — --- ■ - 5, 23. 18* 4. 12, 14. 20* 12.
- 7, 2. 37* 15. 16, 24. 49* 22.

mp.
- 8, 15. 47* 43. 23, 29. 60* 8.

4, 11. 63* 1. - 10, 3. 18* 13. -- 28, 4. 4* 11.
־ 7, 4. 44* 35. - 13, 48. 18* 10. כ 32, 17. 19' 11.

15, 16. 7* Amkg. - 15, 8. 20* 12. 34, 4. 32* 8.
15, 23. 19* 16. - 22, 13. 20* 7. = 36, 8. 56* 30.

= 17, 7. 59* 16. _____ ; 27, 24. 10* 15. —

19, 13. 13* 25.
- 34, 3. 60* 39. lEm Mm

36, 9. 47* 9. mil• Deut. 1, 1. 26* 35-
Num. 1, 1. 11• 14. 28* 12.

37* 22. 3, 10. 56■ 24.
<׳> 7. 38* 15. - 3, 16. 57 ■31.



d e r  a n g e f i i h r t e n  M a s s o r a s t e l l e n .

N.B. (Die erste Zahl bezeichnet die Seite, die zweite die Zeile; * und י giebt die Columne an).

H f n i . Hm. M p .

G e n . 1 , 1 . 2 5 * 2 3 . G e n . 3 1 , 3 3 . 2 1 * 1 8 . G e n . 2 , 2 1 . 6 1 * 3 .

- 1 , 2 6 . 5 1 * 3 1 . ־ 3 1 , 4 3 . 6 * 3 6 . ־ 4 , 1 2 . 6 2 * 6 .

- 2 , 2 1 . 6 1 * 1 . ־ 3 1 , 5 0 . 5 8 * 1 9 . ג 1 8 , 4 . 6 3 * 1 7 .

- 3 , 6 . 1 2 * 6 . ־ 3 1 , 5 1 . 5 8 * 2 6 . ־ 1 8 , 2 ’8 . 5 5 * 7 .

s 4 , 1 2 . 6 2 * 6 . 3 2 , 2 . 1 4 * 1 6 . = 1 9 , 3 . 1 * 2 6 .

־ 6 , 1 6 . 6 0 * 4 3 . 3 2 , 7 . 6 2 * 2 7 . 2 1 , 7 . 1 9 * 1 0 .

־ 8 , 9 . 5 9 * 3 2 . = 3 2 , 1 6 . 3 * 1 2 . ־ 2 6 , 3 4 . 1 8 * 1 .

־ 8 , 1 9 . 5 6 * 2 1 . S 3 2 , 1 9 . 5 9 * 3 4 . כ 2 7 , 1 6 . 1 8 * 3 6 .

־ 1 1 , 3 2 . 3 * 7 . ־ 3 2 , 2 1 . 6 2 * 2 1 . ־ 2 9 , 1 2 . 6 8 * 3 7 .

־ 1 3 , 3 . 5 7 * 2 9 . 3 3 , 4 . 3 3 * 2 8 . ־ 3 0 , 3 4 . 3 4 * 3 7 .

1 3 , 9 . 5 8 * 2 6 . ־ 3 4 , 5 . 2 * 1 6 . . • ־ 3 0 , 3 8 . 4 2 * 3 6 .

1 4 , 1 . 5 0 * 1 4 . 3 4 , 1 9 . 1 8 * 5 . ־ 3 2 , 4 . 1 * 2 6 .

־ 1 6 , 1 . 5 3 * 1 0 . 3 4 , 2 4 . 2 6 * 2 9 . ־ 3 4 , 1 9 . 1 * 2 4 .

1 6 , 1 5 . 6 3 * 3 1 . 3 6 , 2 . 2 * 1 5 . ־ 3 6 , 3 9 . 6 * 3 7 .

5 1 7 , 9 . 6 5 * 1 5 . ־ 3 5 , 5 . 2 6 * 3 6 . ־ 3 8 , 9 . 5 * 3 6 .

1 8 , 4 . 6 3 * 1 1 . 4 2 * 3 3 . ־ 4 2 , 2 9 . 1 8 * 5 .

־ 1 8 , 7 . 6 3 * 3 . ־ 3 6 , 5 . 3 6 * 15. ־ 46, 1 3 . 2 0 * 1 6 .

1 8 , 9. 2 8 * 8 . 6 2 * 4 0 . = 4 6 , 2 4 . 1 8 * 2 6 .

־ 1 9 , 1 9 . 3* 1 8 . ־ 3 6 , 3 8 . 6 * 2 6 . ־ 4 7 , 2 0 . 3 8 * 2 7 .

־ 1 9 , 2 0 . 1 6 * 1 8 . ־ 3 6 , 3 9 . 6 * 3 6 . i 4 9 , 9. 1 8 * 2 2 .

6 8 * 7. ־ 3 7 , 9. 5 8 * 2 0 . ־ 4 9 , 1 2 . 1 8 * 1 9 .

1 9 , 33. 6 2 * 2 0 . ־ 3 7 , 2 6 . 1 3 * 2 4 .

- 2 1 , 3. 6 3 * 3 2 . 3 8 , 1 1 . 9* 3 5 .

- 2 2 , 3. 4 * 3 1 . 3 9 , 2 1 . 1 3 * 1 3 . Hm.
4 * A n m r k g . ־ 4 0 , 1 0 . 1 4 * 1 7 . Ex. 1 , 1 . 1 * 1 1 .

כ 2 3 , 1 1 . 5 0 * 4 4 . ־ 4 1 , 2 6 . 55* 4 . - 2 , 3. 1 4 * 3 9 .

s 2 4 , 4 4 . 6 0 * 36. ־ 4 1 , 2 7 . 5 0 * 6 . ־ 2 , 1 1 . 6 2 * 7.
־ 2 4 , 4 9 . 5 8 * 2 8 . ־ 4 1 , 4 9 . 4 9 * 33. 5 2 , 2 0 . 1 3 * 1 8 .

2 5 , 2 3 . 3 6 * 1 9 . ־ 4 2 , 1 6 . 2 1 * 4 3 . ־ 4 , 2 . 2 9 * 2 0 .

כ 2 5 , 3 1 . 1 4 * 1 7 . ־ 4 2 , 2 9 . 1 8 * 5. ־ 4 , 1 0 . 6 9 * 34.
כ 2 6 , 3. 1 8 * 2 1 . ־ 4 2 , 3 8 . 4 3 * 3 4 . ־ 4 , 1 1 . 6 2 * 3 2 .

־ 2 7 , 3. 3 1 * 2 4 . ־ 4 3 , 1 8 . 6 2 * 2 9 . ־ 7. 2 9 * 33.
s 2 7 , 4 . 3 8 * 1 9 . ־ 4 5 , 6 . 2 1 * 1 6 . ־ 5, 2 3 . 8 * 10.
־ 2 7 , 3 6 . 6 2 * 2 4 . ־ 4 6 , 1 3 . 2 0 * 1 6 . 4 3 * 4.
־ 2 8 , 19. 44* 5 . ־ 4 6 , 2 0 . 2 9 * 3 4 . ־ 6 , 9. 4 7 * 7.
־ 2 9 , 3. 6 8 * 1 6 . ־ 47, 3 0 . 3 4 * 2 9 . ־ 7, 1 8 .  ( 2 4 )  5 4 * 4 1 .

= 2 9 , 1 4 . 6 2 * 2 4 . S 4 8 , 1 0 . 3 8 * 1 9 . ־ 6 , 2 4 . 4 3 * 9.
־ 3 0 , 1 1 . 2 9 * 1 9 . 4 9 , 1 2 . 1 8 * 1 9 . ־ 7, 9. 44* 2 7 .

־ 3 0 , 1 5 . 6 2 * 2 9 . - 4 9 , 2 6 . 4 6 * 2 0 . ־ 7, 2 9 . 2 7 * 3 0 .

־ 3 0 , 1 6 . 6 1 * 1 9 . - 6 0 , 5 . 1 6 * 2 8 . ־ 8 , 9. 6 6 * 3 7 .

־ 3 0 , 3 4 . 3 4 * 2 9 .  * 2 . — ־ 9 , 1 5 . 2 2 * 4 0 .
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Nr. 20. S. Ex. 35, 24. Prov. 3, 35. und ohne St. Mf. 
 .Unser Buch hat das (richtige) Zeichen fur die 3 St <ר0
in welcheu j eo ohne Waw vorkommt; die andern Angahen 
ziehen ile 4 zusammen nnd miissen daher d. Zeichen andern; 

5 iProv. liest אשטי (wahrscheinlich ebenso das אשפי 
Stelle bezeichuet. Die beiden andern Stellen haben nur| jMf. ?) entsprechend dem אולון (Prov. 24, 29.). Das אמטיאו  
 heissen, da fur ersteres in אשטיאך r̂is, was lihnlich ist unserer St., jin Ex. 1. c. soil wohl שמואל rind lassen ט^יא
die nur שמואל anfiihrt. Uebrigens hat auch hier (s. vor. jProv. 14, 29. wbranf es sich beziehen muss, kein entspre- 
Art.) unser Buch die Verse dem Zeichen entsprechend an- Ichendes Wort sich findet.

nicht vorkommt. S. Mp. zu Ex. 4, 11. wo es (ed. Buxt.) 
statt 'ה heissen muss 'ח • —

Nr. 16. Ebenso Gen. 18, 7. 1 S. 2, 26. 1 Reg. 10, 7. 
nnd ohne St. Mf. יטב ersten beiden Stellen 1st
das Wort טליא והניגר=  hberflUsslg, da שמואל dieselbe

gefiihrt. —
Nr. 17. S. Gen. 18, 4. Job 28, 2. und ohne St. Mf. 

8 ,̂ Unsere Angabe (wie Mf. und Mp.) fasst die Form .ה

10] Nr. 21. S. Ex. 16, 21. 1 Reg. 1, 2. urid ohne St. Mf. 
 In beiden ersten Stellen ist auch noch eins ohne .יחמ 12
I Waw angegeben; doch das Zeichen bezieht sich nur auf 3. 

mit Kam. und Path, des Kaf zusammen, wiihrend die beideni jin 1 Reg. 1, 2. ist noch hinzugefugt: אנך נח ב| ל2ו  
ersten Angaben dazu bemerken.: פתח וחל  pDp ' ב ילכוותי׳ן  ebenso in Mp. daselbst; das hat so keinen Sinn; es 
eins (Gen. 18, 4.) hat (das Kaf) Pathach, wiihrend die 151muss aber dazwischen (nach חט וחל  s.w.) gesetztwerden

חם לחמנו חם־זה וחל  (Jos. 9, 12.) und darauf bezieht 
sich לכו׳ נח בן וכל  d. h. der Eigenname des Sohnes 
Noach’s חט kommt immer nur mit Eamez vor.

Nr. 22. S. Lev. 22, 23. nnd ohne St. Nnm, 30, 10.

andern beiden Kamez haben. Das Denkzeichen hat ausser! 
uns. B. nur noch Mp. zu Gen. 1. c. wo טוי fiir unser מיא | 
steht, was dasselbe bedeutet. Auch haben die beiden ersten! 
Stellen noch זאנ״ך was richtig ist. — |

Nr. 18. Angefuhrt Deut. 29, 12. 1 S. 20, 8. u. ohne St.;20 Jes. 19, 21. Mf. 4 ,ך נקללות בלו׳ ̂ד .Zu uns .נ  muss man
sich das *בלי d. h. ״in ahnlicher Form“ hinzudenken, was 
iiberbaupt in unserem Buche sich seltener findet, indem nur

Mf. 3 ,בר. Das Zeichen fohlt in der gedmekten Massora.
Sollte nicht fur גברא lesser עברא lesen sein, luela־ dem 
Vers (1 S. 20, 8.) entsprechend? Das ין0ר  der Massora! ;die Grundformen aber weniger die Anhangsel (prae= und 
bezieht sicli auf das Schwa des 2ten ̂ב • j isuffixe) beriicksichtigt werden. —

Nr. 23. S. Lev. 1, 2. und ohne St. Lev. 7, 14. 17, 4.
27, 9. Mf. 30 לקר. — Das Zeichen in den angefiihrten St. 
ist unvollst.; indem wie es scheint, נשא בל  dem אלט ״ “d 

תלעא קמי  dem פתח ואל  entspricht, so fehlt eins. — Uns. 
Angabe hat das Richtige; = אינש ־יאלם ־חל ;אחל איתי=

;הביאו ־בעילא בהמה ואם  «nd ־מסאבא טמאה •
Nr. 24. S. Gen. 16,16. und Prov. 30, 4. u. ohne St. an- 

gefiihrt: Gen. 21, 3. 1 Reg. 16, 24. Ez. 39, 16. Mf. ישט

Nr. 19. S. Num. .32, 42. Zach. 5, 11. Ruth 2, 14. nnd!25 
ohne St. Mf. 1 <לח• Das לפיץ unseres B. und der Mf. ist׳ 
dass. was in den andern Stellen ה״א מפיק ללא  beisst. Zu 
Zach. wird noch benierkt אנ'*ך, was richtig ist, da immer 
je 1 Vers in eiuem der Theile der Schrift vorkommt. Das 
Denkzeichen fehlt in der gedruckten Massora; s. oben Nr. 30 
14 uns. Bemerkung. S. Raschi zu Num. 1. c. 5׳'U den 
angegebeuen Stellen; auch Miclilol 32‘י und Lovita da.selbst.
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Nr. 18. Angef. Deut. 8, 7. Ps. 66, 12. Pror. 30, Iff. und 
ohne Stell0nang. Mf. 9 ,מי . Auch Ben Aschfer in R. B. ed« 
Bomb, von 1517 fiihrt sie all, wie bei uns, nur, ,dass er zu 
Prov. 30, 16. רחס ועצר שאול  Anfang des Verses an- 
giebt, wozu das chaldaisehe Zeicheî  b̂ sser passt, und das 
letztere etwas umsetzt. — S. 2 מ״שu P8. 1, 8.

Nr. 14. S. Min. Ex. 2,11. Ez. 7, 9. u. ohne Stellenang. 
Ex. 7,17. 2 Reg. 6,22. Jes. 14,6. und Mf. 5 ,הך . — Ex. 7,17. 
u. 2 Reg. 1. c. haben irrthiiml. '8 =ח .; es muss ',5 ־ך. gelesen 

10 werden. Ebeuso ist Ez. 1. c. statt קמצין lesen: 0החין» 
|was s. V. 11. a. Segol, das auch Pathach (קמן) genannt wird. 
| 6 ס!  Denkzeichen sind, wie oft, verschieden; Ex. 2, 11. hat 

א תמחין ל > Ex. 7, 17. 2 Reg. und Jes. 1. c. haben חלקי ילא  
jwas dasselbe ist. Ez. und Mf. 1. c. haben: "בחוטרא עבלא  

1 תמחי|ט עממיא ובחרבא • Wenn das 'ח in den angegebenen 
Stellen kein Druckfehler ist, so kommt es daher, dass in 
dem Denkzeielien 8 Worter cnthalten sind, wonachsich der 
Abschreiber richtete, weil in der Regel jedes Wort eine St. 
vertritt. (S. ubrigens unten Nr. 19.) — Auch ist nach der 

20 AnfUhrug der Verso in Gen. 1. c. das מחי1ו לא ״ icht moti- 
virt, wesswegen Ez. u. Mf. I. c. es verbessert in ובחרבא 

בחרבך שבית האשר • Unsere Angabe ist aber die rich- 
tigste, weil תמחי לא  Verses ויאמר

תכה לא  sich bezieht und also dem Verse entspricht. 
25 Ebenso ist ', ך ברגזא  ube1*flussig und kann zum Irrthum 

fhhren, darum ist’s bei uns und in den 2 letzten Angaben 
ausgelassen. — S. Michlol. (ed. Venet. parv.) S. 157 יי der 
sie in audercr Ordnung u. ohne Zeichen anfuhrt; auch מ״ש 
|ZU Jes. 53,4. wo er diese Stelle vergessen zu haben scheint, 

30,indem aus derselben bewiesen ist, dass es daselbst , ר3מ  
;(das Kaf mit Zere) heissen muss.
I Nr. 15. Mit Angabe der St. Ex. 4, 11, Jer. 10, 23. 
jund Zeph. 1,17. u. ohne Stellenang. Lev. 13,9. Prov. 10,23.

.das 80 nur 4 M. vorkommt, im Gegensatz zu׳ dem Eigen- 
namen dieses Stammes, in welohem das ע׳ Segol hat, siehe
1 Chr. 25, 4. und 31. (in letzter Stelle hat es wegen der 
Pause ein Kamez).

Nr. 4• So Gen. 4, 12. und ohne St. Mf. 17 ,יס. — In 
Mp. zu Gen. 1. c. muss חילא 8**®* מילא  gelesen werden. 
Î ®s דמילתא bezieht sich auf den Anfang des Verses את 

הדבר כל ״ nd das Citat in uns. B. ist richtiger als M. 1. c.
Nr. 6. S. Nuni. 12, 8. (wo sie nach der Reihenfolge 

d. Bib. aufgezahlt sind) Deut. 5, 5. (wie bei uns nach dem 
Gedenkzeiehen geordnet) und ohne St. Ez. l l ,8 .u .M f.2  .ןיר
In beiden letzten Stellen ist נלרא statt אישתא angegeben, 
was dasselbe ist.

Nr. 6. S. 2 Reg. 5, 8. und ohne Stelle Mf. 37 ,יך. 
Die Angabe bezieht sich auf das Schwa des Waw, wie auch 
Mp. bemerkt רפיץ ל •; ®ber das Daleth hat.ein Mai Kamez 
(Job 21, 19). So bemerkt auch Mpt. Hamb. zu 2 Reg. 1. c. 

קמץ וא׳ פתח ב׳ ג'  Job 1. c . קמץ בתרא • Uebrigens
hat d. M. דנבי̂א statt דאלישע t>ei uns, was dasselbe ist.
. Nr. 7. S. Gen. 19, 33. 1 S. 19, 11, und ohne St.: Gen. 
82, 21. Mf. 6 ,לי. Die Angabe zu Gen. 82. ist (ed. Buxt.) 
irrthiimlich ההוא בלילה  angegeben, man muss dafiir

הוא בלילה  lesen.
. Nr. 8. S. Gen, 27, 36. und ohne St. Gen. 29, 14. Mf. 
 In Gen. 27. ist das Zeichen etwds undeutlich; das ,י3, 4
unsere ist richtiger und in der Anfiihrung der St. motivirter.

Nr. 9. S. Gen. 32, 7. und ohne St. Jud. 2,15. 2 S. 13, 2. 
Mf.1 יצר•

Nr. 10. S. Gen. 30, 15. und ohne Stelle Gen. 43, 18.
2 Reg. 5, 26. Mai. 2, 13. Mf. 6 ,לק. — Mpt. Hamb. zu 2 Reg.
5,26. fugt hinzu: יירבעמ בידך ולקחת י דגש י ולקחת וא׳
1 Reg. 14, 3, woraus zu ersehen, dass in letzter Stelle 
das ChethPathach haben muss undnicht ולקחת (J®s Cheth
mit Schwa) gelesen werden darf, wie es z. B. Buxt. in der| Mf. 6 ,אך. Die richtign Ordnung nach dem Gedenkzeiehen 
Concord, und einige Ausgg. haben. S. Heid. im 1&̂ |̂ |̂ ל3ש שום  nur unsere Stelle. Wenn es Lev. 13, 9. ב מ' ב  heisst 
Gen. 30, 15. d. h, inKoh. sind 2 Stellen, in welchen das 'ל von □לאד

Nr. 11. S. Mm. Ps. 35, 10. und Mf. 51 ,3  מ'*ש auch .ל
Deut. 15, 19. Ps. 22, 15. und 138, 2., Heid. zu הקורא עין

Schwa hat, wiihrend in den andern Angaben במ״א 
es gebe nur eine Ausnahme u, Koh. 2, 21. ausgelassen 1st; 
so ist der Grund davon, dass letzteres ולאדם Waw 
praef.) geschrieben ist und also zu □ לאד ״ ioht gehbrt. 
Uebrigens bedeutet das מלעיל Jer M. (als Gegensatz zu 
 קמציץ Schwa) dasselbe, was unser =מלרע
daselbst vorkommende: מגלות חמש וכל  gleich dem 

קהלת יוכל  J® ausser Koh. in den andern 4 Megillpth

40
Deut. 1. c. und unsere Ausg. des והגגינות הנקוד דרכי  
S. 21 und XXXI. ausfiLhrlich.

Nr. 12. S. Ex. 15, 6. u. ohne Stellenang. Mf. מצ ~  
S. 0 ש מ • Ps• 88, 7. Neh. 9, 11. Nach unserer An- 
gabe scheint keine Verschiedenheit in der Schreibform ob- 
zuwalten. —
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רחב וימר  (E19 ,40 •־.) wl© bei tms und ©a. Bomb. 1617. 
U©ber die einzelnen Stellen 8, weiter unten. S. auch 
Gen. 21, 6. Jud. 13, 20. 18, 28. 1 S. 30, 6. 2 S. 23,1. 2 Beg. 
6, 7. 7, 6. 16, 18. Jes. 6,13. 24,19. 32,11. 63,12. Ez. 14,13. 
19, 14. 24, 11. 40, 19. 42, 20. Prov. 1,19. 2,15. 7,13. .11, 26. 
17, 10. 30, 24. Job 6, 22. 7, 20. 19, 14. 23, 9. 26, 8. 
Ruth 4, 16.

Nr. 878. 1st 2 קריאה חלופי . (ed. Buxt., in ed. Bomb. 
1525. befindet si© sich gar nicht) angefuhrt, aber ohne 
Stellenangabe; ebenso Job 23, 7. In ed. Bomb, von 1517 
befindet sich dieselbe Angahe mit Anfiihrung von 14 St., 
es fehlen aber: , ןהעלת י ואפית י וראיתה י שרש י מרחם
 die beiden, fiber welche verschiedene Ansichten שחר
sind. — S. zu den betreffenden Stellen: ימ״ש הקורא עין  
und Heidenheims Bemerkungen dazu; auch שכל 0שו  
besonders Gen. 41, 33. und מפורש Cl®“• ▼0“ H®̂־
denheim. —

Nr. 874. Dies© Angabe ist ausffihrlich angefuhrt 
Mm. Gen. 30, 16. unter מאריכין מאיילי[ י״ח  ““d Mf. 

.hne Stellenangabe: Num. 36, 3. und Dent® יטעם !®•5|20
19,5. unter באורית׳ בטעמ׳ ונחתין דסלקין י״ח מן חד  
mit der Hinzufugung 'אןל׳ ברץ מאריכין מאיילין י״ח פי
Î •לזרקא ®r Smn ist, das in der Regel der verbindende 
Accent ( (משרת י*®'׳'■  dem Sarka ein Munach ist mit Aus- 
nahme, ־wenn ein Meaila (־ Gaja oder ©in Psik) dazwischen 
tritt, indem alsdann statt Munach ein Mercha steht und das 
findet statt bei den angeffihrten 18 St. im Pentat. S. aus-
ffihriich Heid. im הטעמים משפטי  s. 15 ff. — שכל שום
zu Gen. 3, 14. 30, 16. und 41, 45. und unsere Ausg. des 

הנקוד דרכי  R• Mos. Punctator S. 27 imd Anmerkung 
dazu S. XLV.

Nr. 870. Ist in der gedruckten Massora nioht vor- 
handen. S. die Mp. zu den betreffenden Stellen.

Nr. 871. Angefuhrt Mf. 4 <ה׳. Die ed. Bomb. 1625
hat ais ueberschrift: תיבותא בריש ה' מץ מלין י"ד > ®d• 
Buxt. hat: בריש ה״א מן ותרויהון מלין ב׳ ב' זוגין י״ד
 Beide Ausgaben haben aber das Fehlerhafte, dass •תיבות׳
sie die bestimmte Zahl 14:  .angeben; es sind nach uns .י"ך
Buche, das 16 mehr zfihlt als die Mf. 1. c. 29; es giebt aber 
noch mehr z. B. הקשית האשה  (Num. 12, 1.), האשה 
(.k®?• 3,22 !) האחרת הבדיל־ האבן  (Za®h. 4, 10.) n.'̂ dgi.
bei denen die Mp. bemerkt 'לי• Unser Buch hat daher 
richtig als Ueberschrift ב׳ ב' מן מלין אלין “• 8• י •̂ wodurch 
(s. vorigen Art.) angezeigt wird, dass die Angabe nicht 
ausschliessend ist. — Wenn Mf. 1. c. zu Jud. 20, 4. be-| 
merkt ®בפסוק ב' ס  melnt sie damit das bei uns angefuhrtej15

הלוי האיש • |
Nr. 872. 1st angeffihrt Mf. ,1 < קריאך חילופי • ““d 

Rabb. Bib. ed. Bomb, von 1617 am Ende. Unser Buch 
hat die vollstSndigste Aufzfihlung, indem es, ohne die Zu- 
satze und 52 ממסורת׳ ילבר  zaWt, wahrend Mf. 1. c., ohne 
die 3 unserer Zusatze, 35 hat, so dass uns. B. 17 mehr hat, die 
ich des beschriinkten Raumes wegen auslasse und die durch 
Vergleichungleichtzufinden sind. — R.B.ed. 1517 hat 36; 
aus beiden zusammen kommt zu denen unseres Buches noch 
hinzu: טובה (R“th 4, 16.), צרר (J®b 26, 8.), 2  Reg.|26שכר (
פשע אהב נ) (.6 ,7 p̂ ®v. 17, 19.),' הרע (R“th 1,'21.) und

•• I - I ”

darf daher auch unser Buch auf ausschliessende Vollstan- 
digkeit keinen Anspruch machen, wie auch das Wort שטה 
anzeigt. — In Mf. ist Folgendes zu bemerken: קצה (Ez•
19, 14.) muss ה נ י ק  heissen, wie in ed. Bomb. 1517. Zu 
ה נ ו ת ח ת ה  ®̂“® falsche St. angegeben; es muss heissen:

30

Nr. 8. Angefuhrt Gen. 2, 21. Num. 36, 23. und 
ohne St. (mit chald. Zeichen): Ps. 78, 28. Mf. Qj, 2. Wenn 
Gen. 1. c. in der Mp. bemerkt wird '4 = ר, so kann sich das 
nicht auf ןיפל beziehen, da nach den angeffihrten Massora- 
angaben und selbst nach M. marg. daselbst es nur 3 giebt. 
Das ר׳ muss sich auf das Wort עזר (“ It Zere) beziehen.

Nr. 1. Ebenso Mm. 2 Reg. 1,4. u. Massora marg. das.; 
ohne St. Mf. 12 <לכ׳. , Das מחכי “  ®̂“  chald. Denk- 
zeichen ist besser, wie in Reg. 1. c. ומחכי lesen.

Nr. 2» S. Mp. zu Ez. 18, 6. welche in Widerspruch 
steht mit M. marg. Ez. 18, 11. und uns. Stelle. — S. auch 
Michlol (ed. Venet. p.) S. 6• undLevita’s Bemrkg. daselbst.
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Nr. 361. Angefiihrt Mf. יגם fuhrt a. nur
כ׳ ־ 20 . an, die tinmittelbar nach Athnach folgen, wahrend 
unser Buch 24 =כ"ד. anfuhrt und 4 mehr zahlt: Num. 23,26. 
Jud. 5, 4. 1 S. 2, 26. und 12, 25. womit auch die Ausgg׳. 
iibereinstimmen. Aber auch diese scheint nicht aus• 
schliessend vollstSndig zu sein; warum ist nicht Ex. 10, 24. 
gezShlt, da die Ausgg. alle (s. auch |הקורא עי  *• St.) 
nach Athnach lesen? — S. Mp. Num. 23, 29. wo כ׳ statt ב׳ 
stehen muss; 8. auch מ״ש zu Gen. 44, 9. — Was b. den 
2ten Theil unserer Angabe betrifft, so hat unser Buch Jer. 
28, 14. das in Mf. 1. c. fehlt, wahrend diese Jer. 52,10. zahlt, 
was in uns. B. fehlt. Es sind also im Ganzen 17 und miisste 
wohl במי״ז d. h. es giebtl? St. die in den genannten
Biichem QJ) (mit Waw) nach Athnach haben. —

Nr. 362. Ausf. Num. 11, 19. und ohne St. Mf. 11 ,לא. 
ISr. 363. Ist nur angegeben Mp. zu Jos. 7, 12. und 

Ez. 36, 15.
Ifr. 884. Ebenso Num. 18,32. und ohne St. IS. 12, 21. 

Job 14, 12. Mf. 13 ,לא.
Nr. 365. Ausfiihrlich Ez. 18, 6. und ohne Stellen- 

angabe Ex. 20, 12. Lev. 19, 20. Zeph. 3, 2. (wo '  statt ןץ
' ה  in Mm. und Mp. gelesen werden muss.) und Mf. 10 ,א ל . 

Nr. 366. Ebenso Mf. 9 ,בן .
Nr. 867. Ausfiihrlich angegeben Mf. 14 ,ל׳. Auch 

hier hat unser Buch das Richtige, indem die Ueberschrift 
lautet: מיחרין מלין אלין  ®- so dass dadurch nur an- 
gezeigt wird, d&ss die angefiihrten Worter nur ein Mai 
vorkommen, ohne noch andere auszuschliessen, indem es 
wirklich noch mehre ĝ ebt, wie aus dem Zusatz unseres 

SOjBuches und aus Mf. hervorgeht. Wenn aber letztere ב״ן 
js 26. angiebt, so ist das unrichtig, weil es mehr als diese 
jgiebt. So hat unser Buch, ausser den 3 im Zusatze ange- 
gebenen 2 mehr, als Mf. nemlich: 1 למסגר ״ nd למשעי; 
andererseits ist das 2) למאה Chr. 5, 12.) falsch, da es auch

T :

1 Chr. 12, 14. also 2 Mai vorkommt (Buxt. Concord, s. v. 
falsch). Zahlen wir die angefiihrten Worter zusammen, so 
sind es 26 (der Mf.) 2 unseres Buches und 3 des daselbst 
ang. Znsatzes, also zusammen 30. Es diirfen aber dadurch 
noch andere nicht ausgeschlossen werden. D®*■ z® 5יןPל 
angefiihrte Vers ist unrichtig und muss בני י^או)
20, 1.) heissen, wie in Mf. 1. c.

Nr. 888. Fehlt in der gedruckten Massora.
Nr. 869. Ausf. so angegeb. Gen. 6, 16. Lev. 6, 14. u. 

ohne St. Mf. נת 38. 8. מ׳׳ש>  Iiev. 1. c. Jud. 5, 29. Ez. 17,23

bezieht sich aber auf die Verse, die mit נב anf®ogen
und es muss heissen: Qj ^ ך״ ך׳ ,  

Nr. 357. Ausfuhrlich angefahrt Ex. 21,29. Ez. 16,28. 
und ohne Stellenangabe Ps. 8, 8. Mf. 4 יגם. An der ersten 
Stelle sind 14 כי"ד. iiberschrieben und gezUhlt; es sind 
aber nur 13, da das daselbst angefiihrte ישראל עמי וגם  
nicht existirt. Ez. 1. c. werden 2  ̂ '̂ ב י״ . angegeben und 
angefiihrt und 1 S. 2, 26. ausgelassen. Unser Buch hat 
 und ISsst Gen. 24, 46. und 1 S. 2, 26. aus (das .־י״א 11
ישראל עמי וגם ״1 *̂ Recht be! uns und Ez. 1. c. aus-
gelassen) die nur als Zusatz unter ממסורתא לבר  aoge- 
geben sind. Wenn nun (s. Mp. zu den betreffenden St.) 
bald י׳׳א, bald יי׳׳ב י"ג ר”י  angegeben wird, so sieht 
man an der Unsicherheit, dass die Zahl ungewiss war, wie 
das auch aus Mpt. Hamb. zu erseben ist, das bald י״א 
angiebt und 14 zahlt, indem es manche St. aus einander
reisst (st. 2 8® *®®!1 ישראל עמי וגם  m. ישראל מבגי וגם ) 
und bald י״ב angiebt indem es Koh. 7, 3. u. 2 Chr. 21, 4. 
auslUsst. — Es sind im Ganzen 13 und wenn Ez. 16, 29. 
dazu gerechnet werden diirfte — weil das לא als kleine 
Partikel mit שבעה ®I® ®̂"̂  Wort betrachtet werden kann

: “  T  T

(s. die Mp. zu dieser Stelle, die doch eigentlich zum vor- 
hergehenden V. gehorte), so sind es 14, so dass Ex. 21, 29.
שבעת לא וגם 2  Mai gezahit und ישראל עמי וגם  g®־
stricken werden muss. Warum unser Buch nur 11 zShlt, 
ist nicht abzusehen. Wenn es Gen. 24, 46. und 1 S. 2, 26. 
auslasst, so liesse sich der Grund darin linden, dass in 
diesen Versen, ausser dem bezeichneten ןנכן noch QJ 
 mehrmals vorkommen, und hier sollten nur etwa solche ונס
Verse gezahit werden, in welch en das ונס den beiden 
letzten Wortern allein vorkommt. Aber dann diirfte 
auch Jos. 7, 11. und Ruth 1, 12. nicht gerechnet werden, 
weil auch in diesen mehrmals □נ und וגס vorkommt? — 
Ueber הבל זה וגם  (Koh. 7, 6.), das in den Ausgg. גס 
(ohne Waw) gedruckt ist s. ̂ש .daselbst ̂מ

Nr. 858. Ebenso Mf. 8 !גס• ^̂ nd ohne Stellen Gen.
24, 44.

Nr. 859. Ist in der gedruckten Massora nur erwahnt 
Mp. Ex. 34,3. 2 Reg. 23,16. Ez. 24, 5. s. auch מ״ש daselbst. 
Der Verfasser des חרות מבין  zu Ex. 34, 4. zahlt nur die!40 
3 auf, die er in der Mp. zu 3 St. gefunden; das vierte:
1 Reg. 21,19. lasst er aus, weil dieMp. dazu nichts bemerkt.

Nr. 860 Diese Angabe ist in der gedrukten Massora 
nicht zu finden.

25

35
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zeicbniss gehbrt. — Dass iibrigens in den angefuhrten 
Versen אל und ואל gleich sind, versteht sich von selbst, 
wie schon Mm. und Mp. 2u Neh. 4, 19. bemerkt ־wird. 
Auch hier sieht man die Genauigkeit des Ausdrucks unseres 
Buches, indem es das Wort רכןירן nach פסולןים 
schaltet, mit welchem grade das abwechselnde *;)א und ןאל 
angedeutet wird d. h. die 5 Verse sind sicb ahnlich in der 
Stellang der Prapositionen, wenn auch nicht gleich, da 
leinige bios mit ̂א und abwechseln und andere auch 
— .dazwischen haben ואל

Nr. 355. Ausfiihrlich angegeben Jer. 27, 3. und ohne 
St. Mf. 3 ,אל. S. auch ausfuhrlich Mf. 6 ,אל. — Die An- 
gabe zu Jer. 1. c. und Mp. daselbst wie auch Mf. 1. c. ist 
falsch, da nur die erste dort angefiihi'te Stelle noch ein

auch an maneben Stellen der Mp. 21 ̂א angiebt, zahlt 
auch folgende drei mehr; 1 S. 15, 1. Jer. 48, 31. und Hos.
7, 14. Die zwei ersten zahlt vielleicht die Mm. nicht, weil 
in diesen beiden Versen auch אל vorkommt und sie daher 
zu einem andern Verzeichniss gehdren, s. Mf. 11 ,על. und 
hier Nr. 351 u. 6. w., was freilich bei dem dritten nicht der 
Fall ist; es giebt daher auch in der Mp. einige Stellen, die 

ט”י  angeben. Wie unser Buch hat auch Mpt. Hamb. zu 
Jer. 48,31. — s. auch Mm. zu Zach 1,13.'| מסולת פסוקי ח  

מכא ”*®• ■״י ®'י' “יגי ■ ’̂ *̂d Ps. 116, 1. mitgezahlt 10
werden, weil diese Angabe sich nur auf das Ende des 
Verses bezieht. I

Nr. 349. Fehlt in der gedruckten Massora; 6. die be-| 
treffenden St. der Mp.

Nr. 850. Ausfiihrlich angegeben E x. 19, 20. u. ohne’15Mal ל א  nach den 4 ל א ן  hat; die andern beiden haben nur
zuerst ■אל und dann 4 Mai ואל• Diese Corruption zeigt 
sich aber noch deutlicher in Mf. אל, G. wo dieselben drei 
Verse (das ועליתם ersten Stelle daselbst muss ושלחתם
jheissen.) unter einer andern Form dieser Prapositionen 

20 ( אל ואל אל אל ?) angefiibrt sind. — Es ist kein Zweifel,
dass unser Buch das Richtige hat, das die Stellen ver- 
zcichnet, welche unmittelbar hinter einander bei Aufzahlung 
einer Reihe von fiinf Gegenstiinden erst אל und dann 
4 Mai ואל haben, wozu auch Jer. 27, 3. gehort, indem das 
letzte אל, das nicht von ושלחתם sondern von חבאים

V • T ׳־

haugt, gar nicht dazu gehort und unberiicksichtigt bleiben 
muss. Die 3 angefiihrten Stellen sind daher ganz der iiber- 
scbriftlichen Angabe entsprechend und die scheinbare 
Verbesserung von Seiten des Herausgebers der Mass, 
fiihrte zu Falschem und Irrthiimlichem, indem, wie die 
angef. Mf. 6 ,אל. beweist, 2 Aidikel aus dem Verzeichniss 
gemacht wurden, die sich vvidersprechen. —

Nr. 356. Ausfuhrlich angegeben Jud. 8,22. Jer. 12, 6.

und Koh. 9, 6.; ohne Stellcnangabe: Gen. 32, 19. Ex. 
4, 10. 12, 32. Jes. 48, 8. ג11. לגם  alien diesen Stellen
ist, wie in unserm Buche 2  ̂  angegeben und sind .י"ב'
auch nur 12 Stellen angefiihrt. Wenn aber an manchen 
Stellen die Mp. 13 =ר״ג angiebt, so rechnet sie wahrschein- 
lich auch, wie Heid. bemerkt, Koh. 4, 8. dazu, in weichem 
Verse auch wirklioh 3 Mai גם vorkommt, das aber in den 
genannten Angabeu nicht gerechnet wird, wahrseheinlich 
weil die 3 גם sich nicht auf einander beziehcn; s. die An- 
merkung zu vorigem Art. — S.Mp. zu Jes. 48,8. wo einige 
Ausgg. in der Mp. leseu: Qj q;! '1 das ;פסוקי '

Stellen Ex. 26, 20. 37, 9. Jos. 17, 7. (wo in Mp. ר״ך statt 
, gelesen werden muss) Mf.12 י״ן ,אל 2. על . — Mpt. Hamb. zu 
1 ChjT. 11, 16. hat’s ebenso. Es ist auifallend, dass Ez.
43, 20. in den Ausgaben ואל ואל על  (die beiden letzten 
mit Waw) hat, gegen die Angabe der Massora.

Nr. 351. Ausfiihrlich angegeben Ex. 40, 20. Mf. על,
11. und ohne Stellenangabe: Deut. 11, 29. 1 Reg, 15, 20, u.
Mf. 1 ,אל. — Ausser Mf. 11 ,על. die richtig wie uns. Buch 
 und י״ח angiebt, haben die andern Stellen immer .י״ט= 19
selbst Ex. 40, 20. wo 19 aufgezahlt werden, ist in der 26 
Ueberschr.18 = י״ח. angegeben. Fernersind Ex. 1. c. נא תהי  
אונך עיניך נא תהי 1  rrthiimlicli als 2 Verse gezahlt, da 
sie nur eiue St. bilden (Neh. 1, G.); es muss wie bei uns
heissen: פתוחות ועיניך קשבת אזנך נא תהי •

Nr. 352. 1st ausfuhrlich angegeben: Jer. 29,31,48,36. 30 
und ohne St. Mf. 5 ,אל. und 14 ,על.

Nr. 358. Ausf. angegeben Gen. 8, 9. Jos. 18, 16. und 
ohne Stellenang. Mf. 4 ,אל.

Nr. 354. Ausfuhrlich angegeben; Ez. 10, 2. und ohne 
Stellen: Neh. 4,19. Mf. 7 ,אל. In diesen Stellen sind immer 35 
4 = פסוקי ד . angegeben, was aber umichtig ist, da es, wie 
unser Buch und Mp. zu Neh. 4, 19. richtig haben, 5 =ך,׳. 
sind. Der Fehler entstand daher, dass 1’ ואקום וארא “d 

החרים אל ואמר  zusammengezogen sind als eine Stelle; 
es sind aber 2 Verse, nemlich Neh. 4, 8. und 13. Sollte 40 
aber das 'ך s 4. der Mm. zu Ez. 1. c. kein Fehler sein, so 
bezieht sich die Angabe gewiss auf Neh. 4, 13.} aber 4, 8. 
rechnet sie faicht, weil dazwischen auch אל (das Alef mit 
Pathach) vorkommt, und dies also zu einem andern Ver-

8
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nicht leicbt einznsehen. — Heidenheim im □12׳’ b®־ 
merkt nidits. S. Ex. 29, 28.*).

Nr. 848. Angefiihrt Mf. 6 זאבן. Es muss daselbst
heissen: אס לאס □□וקי' יל  w*® * *®ג יי** ®• S• auch ליקלטי

יהרמ׳׳ה י־*̂® ״י !® bekannt, nur die 3 des Pentateuchs zahit.
Nr. 844. Ausfiihrlich angegeben Lev. 27, 20. Jos. 

22, 23. und obne Stellenangabe: Jer. 27, 18. Mf. 4 יאס. 
Weim Lev. 1. c. binzugefiigt ist ' למצעת ריש' ס®  ist das 
falscb, da Jos. 22, 23. Mai. 1,6. und 2 Chr. 15,2. beide לאס 
in der Mitte des Verses stehen; nur die unriclitige Abtbei- 
lung, die iramer mit לאם anfangt, konnte irreleiten. — Es 
muss also, wie in den andern Paralellstellen und wie in 
nns. B. ausgelassen werden. Sollten diese beiden Artikel, 
der vorige und dieser, nicht etwa in der Quelle, wie in uns. 
Buche neben einander gestanden haben tind das 'ריען 
 .vorigen Artikels, — welchem in der Mf ®̂® 'למצעי
 dieselben fehlen — hierher versetzt sein, wahrend sie .אם, 6
zu vorigem Art. gehoren. — Es ware daraus zu beweisen, 
dass die Mm. etwa unser Buck zur Quelle hatte, die 
Artikel aber nnseinanderriss und sie an die betreffende St. 
setzte. — Ausserdem ist Lev. 1. c. in der letzten Stelle ein
Peiiier;1) תדרשנו לאם  chr. 28,9.) muss תררשהו ואם
(2 Chr. 15, 2.) heissen wie es richtig Jos. 1. c. angegeben ist.

Nr. 845. Ebenso Obad. 5. Job 37, 13.
I Nr. 346. Ausfiihrlich angegeben Mf. 3 יאם. und zum
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Nr. 382. Ausfiihrlich gegeben 1 S. 26, 12. und obne 
Stellenang. Mf. 37 ,אר .

Nr. 333. Ausfiihrlich Jud. 18, 28. nnd obne Stellen׳ 
angabe Mf. 36 ,אי.

Nr. 334. Ausf. mitgeth. Jud. 2, 22. und obne Stellen. 
Mf.1 יבם• s• מ״ש ez. 28,25.

Nr. 335. Ausfiihrlicb angegeben Gen. 19, 20. 2 Beg. 
4, 11. und ohne St. Mf. ישם den beiden letzten St.
ist '5 =ךן. angegeben und gezUhlt wie in unserm Buche; 
in Gen. 1. c. ist '4 =ך . angegeben und gezShlt; es fehlt 

הזאת העיר נא הנה <5 en. 19,20.
Nr. 336. Ebenso: Dent. 12, 5. und ohno Stellen 2 Beg. 

•9, 2. Ez. 1, 20. und Mf. 20 ישם.
Nr. 337. Ebenso 2 Beg. 9, 2. und ohne Stellen Mf.

ישם 21•
Nr. 838. Ausfiihrlich angegeben Gen. 29, 3. und 

Ps. 122, 5. (wo die Ueberschrift etwas fehlerhaft ist) und 
ohne Stellenangabe Deut. 12, 6. und Mf. 24 ישם.

Nr. 339. Ausfiihrlich angegeben Gen. 31, 50. und 
ohne Stellenangabe: Gen. 37, 9. Jos. 49, 12. und Mf.

יהן 13.
Nr. 340. Ebenso angefuhrt Jud. 17, 7. 1 Reg. 19, 19. 

Hos. 7, 9. Zach. 6, 13. und ohne Stellenangabe Mf. 2 ,ן ק . 
In Jud. 1. c. sind '6 ן ־ . angegeben, obgleich in den andern 
Stellen richtig, wie in unserm Buche 7 angegeben und auf-
gezahlt sind, Der Fehler entstand daher, dass daselbstj !Theil, aber ohno Stellenangabe: Gen. 13, 9.31,51. Von 

תקדישו אלתו יבנה להוא  zusammengezogen smd, soj Iden 10 angegebenen sind 7 im Pent, und 3 im Buche Jerm. 
dass sie scheinbar eine Stelle ausmachen, und es so nur! jworauf sich Mm. Gen. 24, 49. und Mp. an den obigen Stel-

i 6* י Verse wkren, was aber unrichtig ist. Man sieht bier! jlen beziehen. —
Nr. 347. Ebenso Ez. 38, 22. und obne Stellen Lev. 

16, 33. Mf. 23 ,על.
Nr. 348. S. Angabe 2 Reg. 15, 20. und ohne Stellen 

Ps. 115, 1. Mf. 10 ,על.• (s. auch מ״ש Jes, 19, 7.). In alien 
diesen Stellen ist aber י״ח- i® angegeben und in der ersten 
Stelle sind auch nur 18 aufgezablt. Unser Buch, das, wie

1) W enn eine VerSnderang der Angabe unseres Bncbes ge- 

Btattet 1st, so mdchte ich lesen י' ב לן סו א ס א הו ף הו ״ ס א ב  

das ן ״ י ר בי ס ו • «. W. fUr Zasata eines Absebreibers halten. Der 

Sinn ist, dass in diesen beiden Versen das 8te א הו  M a i mit

Athnach und e i n  M ai mit Sillak steht. — Aneh das ס א ף ב  kann 

wie in der angefUhrten Mp. fehlen und der Sinn wSre dann, dass 

in diesen beiden Versen 2 Mai הףא  vorkommt, das praedicative 

steht, wahrend es in den andern drelen nur Fiirwort ist.

wieder,'Avie aus der AufzShlung oft die Angabe der Zahl ent-i30 
standen ist und daher aus Schreibfehlern (wenn auch nurj 
aus Mangel eines Punctes) in der einen auch Fehler in der| 
andern entstanden. |

Nr. 341. Ausfiihrlich angegeben 2 Chr. 22, 9. undj 
ohne St. Mf. 135 .6 ,קן  

Nr. 342. Ist in der gedruckten Massora nicht vor- 
handen. 8. Mp. zu Gen. 29, 12. Daselbst hoisst es 

הלא הלא פסוקי׳ יב׳  was aber unrichtig wHre, da es nach 
 wo auch unsere beiden Stellen mitgezahlti) .יהל 3

werden) 5 Verse giebt, in welchen 2 Mai הוא vcrkomrnt.|40 
Der Verfasser des |חדלת מבי  daher nach der Mf. 1. 0. 
das 'ב jn ק vorwatideln, was gewagt ist. — In Wirklich- 
keit 8011 aber wohl hinzugefiigt werden, wie in unserm B. 

היא ה'א לסבירין • das לפבירין ?®•neint .sei, ist
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und einem von Heid. 2u Mf. I. c. angefuhrten Mpte. Die 
Ed. Bomb. 1525 hat in der Ueberschrift וי,!_ך עד » was un- 
richtig ist und es muss ן^ך ף^ך  (beide mit Waw praef.) 
heissen, wie es scbon Bust, verbessert hat.

Nr. 328. Ausfuhrlich augegeben 1 Reg. 18, 46. und 
ohne Stellenangabe Deut. 28, 20. Jer. 30, 24. Dan. 7, 18. 
Mf. 3 ,;[ך. An alien diesen Stellen ist 17 ״ן ר ־ . angegeben, 
wahrend unserBuch nur 16 ן ״ ר ־ . angiebt und zahlt. Wenn 
nun Mm. 1 Keg. 1• c• ה׳ אף חרון ישוב לא  Z we i Mai 

10|(20 ,23 = תנייגא קרמא . und ibid. 30,24.) gezahlt wird,
wahrend uuser Buch nur eins z&hlt und darum nur ן ר׳׳  

hat, so scheint letzteres entweder beide fur eins zu rechnen, 
oder ein Mai anders zu lesen. Uebrigens ist in 1 Reg. 1. c. 
eine feblerhafte Abtheilung, da das ןעך יכונן  li? ôch zu 

לן דמי תתנו ואל 16  (Jes. 62, 7.) gehort und das Punkt vor 
ישוב לא  Stehen muss. — Auch heisst die erste Stelle in

Nr. ftM>. Ausfuhrlich angegeben 2 8. 1, 20. und ohne 
Stellenangabe P8. 88, 22. 51, 13. Prov. 24, 19. Mf. 17 ,אל. 
Mf. 1. c. ed. Buxt. hat (wie auch viele Stellen der Mp.) 
 statt dass sonst, wie auch in unserm Buche .־כ"ןק 25
angegeben sind. — Was nun die Mm. zu 2 S. 1, 20. betrifft, 
so zahlt sie mehr als unser Buch: ףעע מאויר ה" תתן אל  
(P8. 140, 9.); folgende Fehler sind auch daselbst zu ver- 
bessern: bei מפני תיראו אל  (Jer• 2̂, 11.) muss es st. חיל
ך heissen כשדים בבל מל ; Jas ©•־ste 1 תתחר אל **
Fehler und muss in תתהדר אל  (Prov. 26, 6.) verandert
werden; zu יאמרו אל  (P®• 26.) muss בלבם בלבבם
wie unser Buch es hat, gelesen werden, s  — .daselbst מ"ען.
Was nun aber unser B. betrifft, so hat es alle diese Fehler 
nicht; zShlt aber statt des obigen תחץ אל  (P®• 1̂ 0 י 9(• אל  

דרביח אל ישט  (Prov. 7, 26.). in belden Angaben befindet 
sich aber nicht, wie Heidenheim bemerkt — למוט יתן אל  
welchem nach den Ausgaben und (•י P®• 1213) רגלך
nach Mp. daselbst 2 Mai אל vorkommt? — Die Angaben

I Jer. (23, 20.) in den Ausgg. nicht: ף חרוץ ישוב לא ך,׳ א  

isondern ', ך אף ישוב לא , so dass unser Buch wirklich nur 
demnach, welche wie Mp. und Mf, (ed. Buxt.) 25 =כ"ה.j jdie 2te Stelle rechnet. — 
haben, scheinen Ps. 140, 9. 121, 3. und Prov. 7, 25. mitzu20|־j Nr. 824. Ebenso Mf. 3 יער.
zahlen und in alien dreien 2 Mai אל zu lesen; die aber j j Nr. 325. Ausfuhrlich angegeben Ex. 32,18. und ohne
Die Angabe Ex. 1. c. rechnet .אי, rechnen, lesen wahrscheinlich an zwei Stellen eini jSt. Ez. 13, 15. Mf. 35 .ב"נ= 23

fehlerhaft גדולות עשה  (Job 6, 9•), Ja dieses ja nach Mm. 
Jud. 18, 28. אין ואין  hat und also nicht hierhin gehort, wo 
von ואין אין  die Rede ist. Unser Buch hat dafur, was 
richtig ist, 2 S. 7, 22. Mf. 1. c. hat '9 * ט, was eben daher 
ruhrt, dass das bez. in Job ausgelassen und die Ueberschr. 
nach den Stellen gemodelt warden ist; aber alle Mpte. haben 
פסוקי׳ י׳ = 10 . wie sie auch richtig v. unserm Buche auf- 
bewahrt sind. — Ez. 1. c. hat י״ט? — ®as soil wohl 'י und 
wegen des bezeichneten Zweifels 'ט heissen, das beigefugt 
warden, und so ist aus Jrrthum י״ט entstanden. — S. auch 
Mp. zu Job 34, 22. wo es heisst ואין אין ר״פ ו י׳ • —

Nr. 826. Ausfuhrlich angegeben Jes. 40, 16. Jer. 
8, 19. und ohne Stellenangabe: Ex. 12, 30. Ps. 14, 1. 53, 2. 
Prov. 25, 28. Mf. 32 ,אי׳.

Nr. 827. Ist in der gedruckten Massora nicht vor- 
ĥ nden, ausser in Mp. zu Jer. 30, 13. wo die zweite Stelle 
ungewohnlich fehlt. —

Nr. 828. Ist ausfuhrlich angegeben Mf. 34 ,אי . und 
ohne Stellenangabe Deut. 32, 39. Ez. 34, 6. (8. J®®*
67, 1.)

Nr. 829. 330 n. 831. In der gedruckten Massora 
nicht vorhanden.

25

30

35

40

Mai ואל (mit Waw copulat.). S. den ersten Herausgeber 
der M:assora zu Prov. 24, 19. und מ״ען zu Koh. 8, 3. Micha 
7, 5. Ps. 36, 25. und Prov. 7, 26. in welcher letzten Stelle 
er unser Buch (oder ein ahnlicbes Mpt. wie solches Heid. 
anfiihrt) nicht gekannt zu haben scheint, wo allerdings אל 
̂ fffizahlt wird ישט ).

Nr. 321. Ausfuhrlich Gen. 13,3. Mf. 2 ,ער. und ohne 
Stellenangabe: Ex. 23, 31.

Nr. 822. S. Deut. 3, 16. worauf Mf. 1 ,עד• verwiesen 
wird, aber an beiden Stellen fehlen die Yersangaben, wie 
Buxt. zu Mf. 1. c. selber bemerkt. Unser Buch hat sie 
richtig und ubereinstimmend mit Mpt. Hamb. zu 1S. 22,19.

1) S. auch R. Jac. b. Chi^im’8 Anmerkung za Prov. 24, 1. 

nach welcher wahrscheinlich «wel oder drei Mai vor א נ ק ת  nicht 

^ א  sondern ל א ו  gelesen werden mass. Wenn aber daselbst 

den 5 ן י א ל חי י  ml* ®®4 ■י angegeben sind, so fehlt wahrscheinlich

ל 4 ע א ת ת as nach anserm  Buche ל א  and nicht wie

ש ״ ס  daselbst anflihrt ל א ו  gelesen wird. Das ' י ל  der Mp. daselbst 

scheint sich gleichfalls auf das ל ע א ת ת  und n ich t, wie das 

iiTtbCimlich gesetste Zeichen andeatet, auf ע ת ת  a l l  e in  sa  be- 

siehen. —

8
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15

20

ein Wort steht; die zu Neh. 1. c. angegebenen 10 sind 
die richtigsten, da in ויעד welches unsei־ Buch zablt, auch 
 vorkommt; mit diesem Vers sind es aber 11 und daher ככל
die Angabe ר״א in Mf. etc. Was ,יעיא אל ועתר  Chr. 
32, 15.) das in Neh. und bei ims gezahlt wird betrifft, so 
baben zwar einige Handschriften וכל אלוה כל ; aber nach 
unserer Massoraangabe ist auch das 2te *כל גי  lesen, wie 
unserc Ausgg. baben.

Nr. 315. Ausfiibrlicb angegcben Lev. 7, 8. und obne 
10 Stellenangabe: Lev. 15, 20.(י״א) Deut. 20,14.('י) Jos. 13, 21. 

חלות מבין .S .כל, •und Mf. 32 (ר״א)  Cren. 2, 5. der die 
Angabe Lev. 7, 8. nicbt vcrstanden und irrtbUmlich zu ver- 
bessern glaubt, was ihm Heid. Gen. 1. c. in □שכל שי  “acb- 
weist. Doch auch da bat Heid. nocb ר״א angenomraen, 
weil er das פיחן ממלכת וכל  nocb al.s bcsondere Stelle 
irecbnete; zu Mf. aber bemerkt er ricbtig, dass das וכל 

כיחן ממלכת  “'ir ein Tbeil des vorbergebenden Verses 
המישר ערי וכל  (das הגלעד וכל > welches darauf folgt, ist 

falscli, weil die Stelle nicbt Deut. 3, 10. ist, w o הגלעד וכל  
auf המישור sonderu Jos. 13, 21.) sei und es alsonur 
10 Stellen dieser Form des כל giebt. Hatten aber beide

T

Gelebrte unser Bucb gekannt, so batten sie geseben, 1, dass 
המישור ערי וכל  auf Jos. ]. c. und nicbt auf Deut. sich

bezieht, indom dabei steht יליהושע 2,סיחן ממלכות וכל
25 mit dem vorbergebenden nur e i n e Stelle ausmacbt und 

3, dass es nur 10 ־י׳ Verse dieser Form des כל giebt.
Nr. 316. S. Mf. 23 ,כל. wo aber ed. Bomb. 1525 

irrthumlich מלין ב׳ פסולןים ל  und ed. Buxt.' פסוקי ל
מלין כ׳ מן  s. w. hat, was aber beides unricbtig ist, in- 

30 dem scbon Mp. zu Num. 36, 8. und Jos. 11, 14. ricbtig
bemerkt: וכל התחלתם אתין פ׳ מן פסוקים ל • unser
Buch hat aber das Eichtige, indem es deutlich sagt 

אתין =תמנין ס®  Buchstaben. — Siebe auch 2̂  zu כן״
Num. 1. c.

35 Nr. 317. Befindet .sich nicbt in der gedruckten 
Massora. —

Nr. 318. Ausfiihrlicb mitgetheilt Ex. 8, 9. und Num. 
31, 47. und obne Stellenangabe: Lev. 1, 2. und Mf. ימן 

Nr. 319. S. Mf. 18 ,אל. Daselbst ist aber ' פםוקי ה  
40 = 5 angegeben, obne die Bemerkung, dass der Vers mit אל 

anfangt5 unser Buch bemerkt aber ' בריש בהון ילאית  ®Iso 
dass der Vers mit אל anfangt und deren giebt es nur 2 St. 
S. Mp. Ps. 62, 11. Jer. 14, 21. (in letzter Stelle fehlt 0ל״) 
und מ"ש J®*■. 22, 3. —

Nr. 801. Fehlt in der gedruckten Massora. S. Mp. 
z. d. St.

Nr. 302. Ganz ebenso Koh. 4, 16. Mf. 26 ,כל.
Nr. 303. Ebenso Mf. 18 ,כל.
Nr. 304. Ausfiihrlich angegeben 2 S. 15, 23. Ez. 38, 20. 

und obne Stellen Mf. 12 ,כל. — in 2 S. und Mf. 1. c. ist
hinzugefiigt ר״ס וב׳ במצעות ל • —

Nr. 305. Ebenso Mf. 20 יכל.
Nr. 306i 307. 308. u. 309 fiaden sich nicbt in der 

gedruckten Massora; s. die betreffenden Stellen der Mp. 
z. B. zu 309. Ez. 21, 3. (Hier wird nur das כל mit oder

T

obne Waw beriicksichtigt; denn sonst miisste ja auch das 
מכל ט״   ̂’ g®2;ahlt werden).

 ̂ Nr. 310. Dieses Verzeiclmiss befindet sich zum Tbeil 
Mf. 1 יכל •̂ Daselbst sind nur die 2 Verse angegeben, die 
mit כל anfangen, von denen es in unserm Buche heisst:

T

ר״ס בתרי ב' י  ausserdem ist daselbst ein falscher Vers 
angegeben und statt , אפל אשל המנחה כל ת  (Lev. 7, 9. 
8. unten Nr. 315 ?) muss es heissen, wie in unserm Buche

לה׳ תקריבו אשר המנחה כל  (Lev. 2,11.)
Nr. 311. Ebenso angefuhrt Gen. 8, 19. 2 Reg. 10, 19. 

Dan. 4, 7. und obne Stellenangabe Mf. 14 ,כל.
Nr. 312. Ausfuhrlich angegeben Num. 5, 2. u. obne 

Stellenangabe Deut. 3, 10. und Mf. 11 ,כל• In letzter St. 
ed. Buxt. ist ein Fehler eingescblichen, indem das 3te nicbt 
.heissen muss וכל sondern יכל

Nr. 313. Angegeben Mf. 17 ,כל. Daselbst ist aber 
falsch angegeben □ פסוקי יב׳  ®s nur, wie unser Buch 
ricbtig hat, einen Vers dieser Form giebt; der dort ange- 
fiihrte 2te Vers (1 Chr. 12, 38.) hat 3 Mai כל und zwar das 
erste ל״ס und gehort nicbt hierher.

Nr. 314. Ist ausfuhrlich aber sebr verscbieden und 
verworren angegeben Jud. 20, 2. Neb. 10, 35. und obne 
Stellenangabe Ex. 15, 26. 2 Chr. 6, 29. und Mf. 31 ,כל. 
Dass in diesen verschiedenen Angaben Verwirrung und 
Irrthum lierrscht, bat scbon der erste Herausgeber zu Neb. 
und Mf. 1. c. ausfuhrlich bemerkt. In Jud.l. c. sind 11 =י"א 
angegeben und 15 (eigentlicb 14, indem ' ישלא שבטי כל  
 gehort und kein besonderer .ויתיצבו u 2 ,20«! בקהל
Vers ist) gezahlt. Neh. 1. c. giebt 10 an, wie in unserm 
Buche und zablt 10 auf, nur, dass da statt 2) ויעל Reg. 
10, 13.) gezahlt wird ̂ן כןר ר  (Deut. 5, 26.). Im Ganzen 
scheinen gezhhlt werden zu soUen solche Verse, in denen 
uur כל und zwar 2 Mai vorkommt, zwischea welcheu nur
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1 denn 48, 16. heisst’s קךים (mit Waw copulat.
s. folgenden Art.) and 48,1. heisst’8 6 קךים פאח מיי<>)  Mem 
praef.) — Zn den iibrigen 8. Mp. z. St. ^

]Nr. 296. Ausfiihrlich angegeben Gen. 41, 26. Da- 
selbst ist 1 S. 16, 1. angefUhrt; das bezoge sich aber auf 

אל על אל אל 8יי  dass das dritto Wort ein anderes ist 
iind darauf passt nicht die Ueberschrift "דמיין מלין יל  
wonach doch die 4 Wdrter von demselben Stamm und nur 
in der anssevn Form verschieden sein sollen. — Unser B. 
hat dafiir Jes. 31, 1. mid liest das erste anch ל ;̂ und nicht 
̂ל ש”מ wot’iir sich auch ,(mit Waw) וי  ®*ilscheidet,
phne die Angabe unseres Buches zn kennen. Vielleicht

Hr. 291. S. Mm. Lev. 26, 34. wo aber das דינן יכך  
ן 8 ת א י א ת ד לי א לו . W. anverstandUch ist, wenn man
nicht nach unserm Buche den Vers I Reg. 8. 64. als Para- 
lellstelle hinzufugt und das אךן mit כןךי und ואףן mit בלןרי 
inBeziehung bringt. — S. Heid. Anmerkung zn !הקורא יעי  & 
Lev. 26, 23. '

Nr. 292. 1st angodeutet in Mp, zu Gen. 18, 28. durch;
0 ש״ש ישע״ע ״  das ש׳ אשחית ע׳ אעשה  bezcichnet.

Nr. 293. 1st mit kleinen Abwcichungen angegeben:; 
Min. Num. 28, 12. 26, 27. 29, 12. 35. Wenn 28, 12. ziijlO

עשרנים ושני הבכורים  (Nam. 28,28.) gezuhit wird,!
80 ist das falsch, denn dies iiat שני; muss wohl heissen,! 
wie in unserm Buche ופסח ההדש ישבת  *l®nn י®*' î nat Mf. I. c. ̂ל .gelesen und aus diesem Grunde 1 S. 16, 1 ך
28, 9. wo ושני Waw copulat.) steht. Die 3 letztge- jeingeschaltet, was aber, wie bemerkt, unrichtig ist*). 
naputen in unserm Buche beziehcn sich nur auf ושני, denn 15| Nr. 297. Angefiihrt Gen. 17, 9. und ohne Stellen- 
das ואיל steht nur bei החלש ’*“d פסח nicht aber bei jangabe Mf. 41 יאןז. In letzter Stelle ist die Deberschrift 

ישבת ייייי  weder איל noch ואיל vorkommt. 15  ; ךן׳ . was nach uns. Buche und nach Gen. 1. c. unrichtig
jist, da beide '6 ־ן haben und dafiir Stellen aufzahlen. 
!Heid. meint, das ',5 =ך . bezbgo .sich auf die 5 Verse, welche 

20jnut ואתה anfangen und es sollte wohl heissen 'ר"מ יה  in-
T ־־ :

dem Gen. 17, 9. nicht mit ואתה anfangt, sondern beideT ־ :
1( אתה ואתה ) der MUte des Verses stehen. Mpt. Hamb.
i T  -  T -  :

lhat auch '5 =̂ה , lasst aber I Reg. 8, 39. aus. —

Nr. 294. Dieses Verzeichniss, das sich auf die Ver- 
schiedenheit der almliehen .\usdriiclce bei der Geschichte 
der Kouige in Israel und Jnda bezieht, konnte ich nur in 
einigen Angaben der Mp. z. d. Stellen finden.

Nr. 295. Dieses Verzeichniss, das sich auf cinige 
ahnliche Ausdriicke in Fz. 1. und 48. bezieht, befindet sich

Nr. 298. Ebenso Mf. 10 ,כל.
Hr. 299. Ausfiihrlich angegeben Est. 8, 17. und ohno 

Stellenangabe Mf. 9 ,כל. S. auch Mf. ' ,ו 44. פסוקי*) כ"ה
~ •(דמיין

Nr. 300. Ausfiihrlich angegeben Jos. 11, 14. und

zerstreut in der Mm. Uober עתןJלארב »• Kz, 1,16. Mf. ילד 
22. und מ״ש zm■ ersten Stolle. — Zu קלים מפאת  s. Mm. 25 
Ez. 48, 1. und 16. Daselbst werden aber 5 Stellen geziihlt 
und ibid. 48, 16. mitgerechuet; da sich aber diese Angabe 
auf קריס bezieht, so ist, wie Heidenh. in der Concord, be-i
merkt, sehr auffailend, dass nicht 6 angegeben sind, da Ez.j iohne St. Mf. 6 ,כל. Daselbst ist hinzugefugt: מצעות ̂ב  
48, 1. auch קדים vorkommt; er versucht diese Schwie-j3o!0 ר״ יא* יפסוק  — 
rigkeit dadurch zu beseitigen, dass er לן גבול ועל  i
beiden zieht und sie also wie eine Stello betrachtet, wasj ; 1) s. Mf. *ל פסוקים ג ל א ל א א ) ו ל ל .» א א , ) weloher Art.

aber sehr gezwungen ist. Das Richtige hat unser Buch,] ganz falsch 1st, da in den angefiihrten V ersen da.■! ל א  and ל  א ו  

das die Angabe בענין ד' קליס ״ מפאת  bezieht midj :in a n d erer Folgo vorkom m t s. auch Mf. .ל ד א , . und w eite r unten

diese Verbindung kommt nur 4 Mai vor, wie angegebeu;j351zn N r. 3 5 5 . Man kiinntc aus u n sercr S tello  bew eisen , dass dieI I
------------------------ j jAngabe falsch ist, denn nach derselben  m iissteu j a  diese 3 V erse

welchem ם  י ר צ מ ב  nach ת ר כ ח  vorkom m t; d a n n  a b e rs in d ’s j a  auch 

nach den genannten  A ngaben nu r 3 S tellen , in  w elchen ם י ר צ מ ב  

BO vorkom m t? V ielleicht 1st das אי**ש n u r A bbrev iatu r und soil 

heissen; ה נ מ ל ט א ש ן י מ י ס א ' > das slnd  nem llch d ie  2  W Brter, 

welche anm itte lbar vor ת ל ב ח  stehen , m it A nsptelnng au f den  V ers 'so llen , die e i n  M a i  so vorkom m en, und י76מס»  n n ser Bnch ל ע

jbinzugerechnet w erden und es tvSren n icht ד  - d , sondern  
I . . . .

* -ז* ״ קי סו ן פ ן מי ר . ~  s .  aber unten Nr. 511, wo ל ל כ ל כ כ ל ו ב

|4 Mai vorkom m end angcfUhrt w ird und das w iirde j a  auch h ie rh ia  

40 gehSren. Gs schein t daher, dass n u r S te llen  angegeben w erden

reebnet, das 3 Mai so vorkom m t, so is t das anffallend und d iirft• 

Mm. Gen. 41, 26. R echt haben, w enn sie  1 S- 16, 1 . s ta t t  J e i .  81, 1. 

zShlt nnd  das. ועל liest. — 8 . oben.

י י . ו י י ת ת נ ש ו ם א י ר צ מ ב . bei ש א  s teh t 8 ם•  י ר צ מ ב . Mp. D ent. 

16,12. wo das *ב  *U ר ב ע  unrich tig  is t ;  es mugs an f ם י ר צ מ ב  

in d ieser P h rase  bezogen w erden.
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teibar vorher sagrt: 2 • ןי׳׳ן ובתריהון בקרמא ך,' . dass es
zo Ex. 23, 28• und Jos. 3, 10. eine Bemerkang macht, die 
nur auf אןן und ןאןן sich bezieht und nicht auf die Volker- 
namen. — 3. endlich scheint zu Ex. 23, 23., wo nach dera 
Mpt. die 5 ersten ohne und nur das 6te mit Waw stehen 
(im Drucke haben wir’s verbessert), ein Fehler eiugeschli- 
chen zu sein, indem das erste und 5 kein Waw, die andern

Nr. 289. Dieses Verzeichniss der Verschiedenheit 
zwischen den libnliohen Stellen im 2 B. Keg. und Jes. be- 
zieht sich nur, wie es anch aus den Paralellstellen hervor- 
gebt, auf das אןן und zwar ob darauf folgt oder nicht. 
Im Buche Reg. 1, c. nemlich kommt zuerst !לברי ל3 אל  
[und dann ת ךבךי א ; ebenso zuerst !ביף את und dann
! בית ואת  vor, ganz wie in der Paralellstelle (Ex. 30, 27.) 

aber Waw copulat. haben miissen, wie die Paralellstelle ierst ליך3 ל3 ואת  und dann כליה ואת  (ohne 3 .atcht (ל
 ̂  ̂ ; T T V : T  V •• V : T

beweist, s. anch dariiber |הקורא עי  Held. Peiitat.! jlm Jes. aber ist’s umgekehrt; es steht zuerst לברי את  und
ed. 10! • עיגים מאול |dann ת ר ל3 א ך ב ך ; ebenso erst בית את  uud dann ואת 

Nr. 275. 1st ausfiihrlich angegeben Nuin. 26, 33.i [ בית יכל  Ex. .31, 8. erst לין3 ואת  (oline 3ל) und dann
36,11. und ohne Stelle: Jos. 17, 3. Wenn es daselbst heisstj כליה כל ואת  steht. Wenn in unserm Buche unter Keg. 

פסוקים ו'  muss das, nach uns. B. פסוקים |ל' כליו כל ואת  angefuln-t ist, so glaube ich dafiir (wie auch
מלין ל' V. gelesen werden. Auch das .־ 4  ist richtigerj die bessern (nicht so ed. Jablonski) Ausgg. haben und 
als das zu Num 36, 11. angegebeue 'מלין יה  erste|15 wofiir sich auch 2 מ'ש ״׳׳י  Reg. 20, 13. entscheidet) ואת
der 5 Worter (מחלה) unverandert bleibt und nur die 4! ליו3 בית  iosen zu miissen, wjis denn wie bemerkt, ganz 
folgenden in ihrer Keihenfolge und mit abwechselndemj jinit der angefulirten P,aralell8teHe iibereiustimmt. Ueber 
Waw copulat. sich veriindern. 1 !sonstige Verschiedenheiten der beiden Stellen, als iiber

;וישמה אליהם und וישמע  und עליהם «. drgi. s. Mm.
zu Jes. (36, 1. if.) und ש’מ  *u den betreffenden St.

Nr. 290. Dieses Verzeichniss der Verschiedenheit 
iihnlicher Stellen bezieht sich auf die 3 Gruppen:

בליו את ושמו  oder בדיו יושמו מצלים באלץ  oder
“ לבבם oder לבם und auf במצלים i*̂ vorhergehendem 
 Ueber die erste Gruppe 8. M. marg. zu .אל und בכל
Num. 4, 8.; iiber d. 2te s. Mm. Deut. 15, 15.*) 16,12. Ueber 
das 3te s. Mp. zu d. St.

Nr. 276. Ausf. angegeben Deut. 30, 16. und ohnei 
Stellenangabe Mf. 20! .5 ,חק  

Nr. 277. Ausfiihrlich Ex. 15, 26. und ohne Stellen-1 
angabe Mf. 10 יחק. !

Nr. 278. Ausfiihrlich Mm. Ez. 5, 6. und ohne Stellen-! 
a n g a b e :  Mf. 018 יש• (*u ed. Bomb, von 1525 fehlt Mf. diesel 
Angabe). Wenn Kz. 1. c. '0 =מ  angiebt und Ez. 44, 24.|25 
mitgeziihlt wird, so ist das unrichtig, da in letzter Stelle!
 dazwlschen steht und diese also nicht hierher gehort;j תולתי
unser Buch hat richtig; פסוקים T]' 8• wo die letzte Stellej
aus Ez. 1. C. nicht angefiihrt ist. — I j 1 ) Es ist auffallend, dass w edor uusor Bucli iioch die Massora

Nr. 279. S. Mf. 30! •7 יחק zu D eut. 15, 15. d e r 5ten S telle  erw ahut, in w elcher (Deut. 5, 1 5 .)

gleichfalls bei ת ר כ ה  steh t ץ ר א ם ב י ר צ מ ’  E 8 sind dcmnach 5 St. 

was auch aus der etw as scbw ierigen Angabe der Massora 7.u Deut.

16,12. hervorgeht. D aselbst he isst’s ן מ ש סי ה י אי ע ב א י ש ה ל ט ת  

י ד ב ב ת ע י י ׳ ה ם י ר צ מ א ב ר א ש ץ ו ר א ם ב י ר צ מ ; wenn sb e r ץ ר א ב

ם י ר צ מ  anch nu r 2 M. vorkam c, wie ם י ר צ מ ב י  so passte nicht א ר א ש ו  

was in der Kegel nu r steh t, w enn die M inderzahl angegeben is t 

und die M ehrzahl (א ר א ש ו ) *ter allgem einen Kegel folgt. — Es 

schein t dem nach w enigstens 3 Mai 6 ץ  ר א ם ב י ר צ מ ei ת ל כ ח  an 

stehen , vde oben bem erk t und es m iisste also Mm. au D eut. 15, 15. 

ם ה י ק ו ס פ  !!eissen; in unserm  Buche is t keine Zahl angegeben und 

kann  sich daher die A ngabe etw a beschranken  au f solcbe, die in 

e i n e m  A bschnitte  s tehen, w ie die 4  genann ten , von denen immer 

2 beisam m en stehen. D ie Angabe ש 0“ •**י®® *®* ״ י א nver- 

sUindlicb, e r s t e n ■  w ell es k e inen  de ra rtigen  Vers g ieb t, in

Nr. 280. Ausf. angegeb. Mni. Jer. 33,21. 2 Chr. 30,21.| 
Nr. 281. Fehlt in der gedrtickten Massora. ן
Nr. 282. Ebenso. j
Nr. 288. Ebenso. |
Nr. 284. Ebenso. |.35
Nr. 285. Ausfiihrlich angegeben Mm. Lev. 14, 45. u.j

ohne St. Mf. אב 25. ׳»  
Nr. 286. Fehlt in der gedruckten Massora. |
Nr. 287. Ebenso. |
Nr. 288. Ansfuhrlicb aber mangelhaft angegeben(40 

Ex. 6, 18. (24). Es fehlt das. das 5te (Num. 3, 19.); ebensoj 
die Angabe: לל״ה וג׳ באולית׳ יב׳  wodurch die An־l 
fuhrung der Stellen erst klar wird, wie auch die Paralell-j 
stellen. — S. מ׳׳ש «u 1 Chr. 5, 28. 6, 3. 23, 12. j
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Bemerkung auf ganz Dan. sich beziehen soli und nur ein 1 
Beispiel  fur alle steht, wie das auch beimanchen andern 
Stellen der Fall ist) auffallend: 1) dass Dan. 7, 7. 2 Mai 

vorkoramt und beide in den Ausgg. Kamez haben 
(Heid. will ausdriicklich in einem Mpte gefunden haben: 5 

לה פרזל די ושנין  Ausnahme); femer heissts ja
2) nach Mf. unter באתנח פתח  zu Dan. דכוות׳ בה לה וכל
es koinmt deranacli ,ך  ̂ im B. Dan, inimer mit Pathach vor, 
endlich 3) hat ja nach der Massora das ולה in Dan. 7, 6. 
auch ein Pathach; s. Mm. Gen. 16, 1. Dan. 7, 6. und Mf. 10 
 Es schoint mir daher, dass unsere Angabe auf ■— •ילה 2
ךנק באתר ini Vers 6, der auch mit deni angefiihrten ולףן  

הוית חזה  anfangt, sich bezieht da es grade nur hier so 
vorkonimt, indem sonst nach den oben angefiihrten Stellen 
der Mm. das Lamed in ,ן^ך ein Kamez hat, es muss also 15
heissen; וכו׳ יבאתר ולהיפתח • — Wenn zu Hos.(ךחמה) 
bemerkt ist: רחמה קרי' שאר יוכל  so bezieht sich das
wohl auf הרחמה (Deut. 14, 17.), Oder well dies nur ein 2) Ex. 3, 17.

T T T T

Mai vorkommt, etwa auf ירחמה jedenfalls ist das □2 רח) Jud, 3, 5.
T : ־  T :1

in Mf. unrichtig. — Die kleinern Fehler in den einzolnen|20 1) Deut. 20, 17.
Stellen der Mf. und in unserni Buche (wie etwa In letztermj ■ 2) Jos. 9, 1,
zu Ex. 26, 16. statt אן־ך stehen muss רהב ן  
hinzugefiigt werden muss קויתי קרי' וכל  Jrgl.jj D̂as ■רנסביץ אלין וסימן ־״  angeben, welches
lassen sich leicht verbessern, olme hier erst darauf auf-! Wort-der aufgezahlten Namen mit Waw copulat. anfangt

1) Ex. 13, 5. = כתמ״ום
2) Ex. 23, 23. מתסכ״ום
3) Ex. 23, 28. = וכ״ת
4) Ex. 33, 2. כמתפ״ום
5) Ex. 34, 11. = מכתפ״ום
6) Num. 13, 29. ־ תסמ״ך
7) Deut 7, 1. תגמכפ״ום
8) Jos. 3, 10. ־ כתופגמ״ס
9) Jos. 11, 3. ־ כמתפ״סו

li) Jos. 24, 11. מפכתג״וס
11) 1 Reg. 9, 20. ־ מתפ״ום
12) Esra 9, 1. ־= כתפסעאצ״מ
13) Neh. 9, 8. כתמפס״ג
14) 2 Chr. 8, 7. ־ תמפ״ום

Die andern 6 zerfallen in 2 Gruppen von je 3 Versen, die 
eine gleiche Eeihenfolge■ haben, als :

1) Ex. 3, 8. (
haben:

כתמפ״ום

haben:
תמכפ״ום

und welches nicht, wofiir bei einer Gleichmassigkeit d. h. 
wenn entweder alle das Waw haben oder nur das erste 
kein Waw hat, dieses kurz angegeben wird, wie zu Num. 
ו כלהוץ .29 ,13 ״ י ו ! E x . 3, 8. 3, 17. 34, 11. Dent. 7, 1.
Jos. 11,3. וי״ו ובתריהון בקדמא יה׳  sei den ungieich-

30jmassigen werden zur Veranschaulichung andere Verse als 
!paralelle (mit vorhergehendem: מן סי ) angefiihrt, in denen 
jbei einer Aufzahlung das Waw copulat. ebenso abwech- 
Iselnd gesetzt wird. Wir haben (was allerdings auch in 
unserm Mpt. nicht so leicht zu finden war) zur bessern

merksam machen zu miissen. 25
Nr. 273. Ausfiihrlich Mf. 7 קריאה יחלופי • und 

ohne Stellenangabe: Job 29, 2. In beiden Stellen ist in der 
Ueberschrift '30 =ל  angegeben, was wohl in ל''מ zu ver- 
besserrn ist, indem wirklich 39 Stellen angefiihrt sind, diej 
auch Heid. ans einem Mpt. anfiihrt. Das Richtige hat aber 
unser Buch, das '40 = מ anfiihrt und wirklich השכם בבקר  
mehr zahlt. — Auch hier hat die Mf. mehre Fehler, die 
wohl leicht nach Vergleichung mit unserm Buche zu ver- 
bessern sind. Warum ist אל חי  (Job 27, 2.) wozu die Mp.

Uebersicht diese Paralellstellen mehr eingerhckt und das'̂ר  bemerkt, nicht gerechnet, da doch sonst immer 35! חי אל
Hauptverzeichniss iiber die Volkernamen vorgeriickt. 
Wenn in unserm Verzeichniss zu der Paralellstelle von 
'Jos. 3, 10. bemerkt wird: ®דמיין פסוקי| ח יי יי  soil das 
iheissen, dass 18 Verse vorkommen, in denen bei einer Auf- 

40|zahlung das erste Mai אףן und 4 Mai ואח stehen, die alle, 
wie der angefiihrte Vers, der auch dazu gehort, alsParalell- 
stellen dienen konnen; s. Mf. 1. c. Nr. 10. und 35 יאח. — 
Auffallend in unserm Buche ist, 1. dass es zu Ex. 13, 5. ein 

̂י י ס'מן • • ®̂ue Pariilellstelle angiebt und'nicht, wie unmit-

vorkommt. —
Nr. 274. Dieser Art. ist in Mf. nicht nur in 3 Artikel: 

קריאה יחילופי 8.9 .U. zumTheil 10 verthellt, sondern auch 
so verworren, verstiimraelt und fehlerhaft gegeben, dass er 
nur durch uns. B. erst verstanden werden kann. Der Sinn 
ist einfach der, dass es 20 Verse giebt, in denen die bekannten 
phonizischen Volkernamen, in versehied. Anfeinanderfolge 
vorkommen; 14 haben eine eigene Roihenfolge ( מנהון י״ל  
:und sind mit beigefiigten Buchstabenzeichen (מייחךיץ
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fern richtig ist, als die beiden Worter ישראל למלכי  
ausser in dieser Phrase nur ein Mai in Micha 1. c. vor- 
kommt. Ausserdem fuhrt Heidenb. noch aus d. Mpte. an:

דכו׳ להעביר וכל  (J08.7,7.) העביר העברת למה י העביר
Aber es fragt sich, warum gerade להעביר angefiihrt ist, da 
es ja auch בהעביר Rlcbtige hat unset B.
das ׳כ"ג angiebt und wirklich 8 למלכי העביר ט* - 
lasst, aber dafur שרהימיכל אמון  zahlt, also gerade 
23, wie angegeben.

Nr. 270. Ausfiihrlich angegeben Mf. קריאה יחללסי  
4. und Lev. 13, 51. In letzter Angabe, wo der Zusatz לכל 

דכלו ספר חד ' ®̂Wt slnd 17 ־י״ן angegeben, aber nur 9 
Stellen aufgezahlt. Das י״ן ist insofem richtig, als za den 
16 unseres Buches und der Mf. 1. c. noch das Lev. 1. c. ge- 
zahlte הבלים (J®r• 8•) hinzukommt. Warum beide das

• T ־יי:

letztere auslassen, ist nicbt abzusehen.
Nr. 271. Ganz so angefiihrt 6 קריאה יחללסי . s 

zu bemerken, dass die בחכמה zu Ps. 86,2. zu מ״ש
T : T  :

Ausgaben in 1 Chr. 28, 21. nicht בחכמה Beth mit
T  : T  -

Pathacb, wie es nach uns. Angabe heissen miisste), sondem 
bemerkt ילבל Beth mit Schwa) lesen. — Zu בחכמה

T  : T : -

Heidenh. dass dieses, gegen unsere Angabe, mehrmals 
vorkommt. Er will dafiir lesen: הוליד לאישי י במ״א  
(1 Chr. 2, 13.) ■

Nr. 272. Ausfiihrlich angegeben Mf. קריאה יחללפי  
6. und ohne Stellenangabe: Dan. 4, 28. Die Stelle in Mf. 
bedarf mancher Verbesserung. Zu ™מסלנן ליסעל ״ ss es 
heissen, wie bei uns בפלנן (Num. 38, 42.), indem sonst das 
Pe Dagesch hat. — Zu לאמץ אמץ  niuss bemerkt werden: 

אמץ אמן קרי׳ יוכל  -  statt לצדיק (Prov. 9, 9.) muss 
 Lamed mit) לחכם stehen, da es sonst immer als לחכם
Segol) vorkommt, wahrend לצדיק auch in Prov. vorkommt, 
gegen unsere Angabe, welche verlangt, dass in dem ange- 
gebenen Buche nur die eine Form sich befinde. Zu den 
Beispielen im Buch Dan. fehlt 8® ילה b®l uns angefiihrt 
ist. Auch fehlt daselbst das bei uns angefiihrte ייליכיץ 
wShrend unser Buch die Angabe iiber חלרם חירם  
nicht hat; vielleicht weil in Chr. 3 Mai חירם 
schrieben ist, wenn es auch mit Waw gelesen wird, 8. Mm. 

40 Gen. 36, 5. 1 Reg. 5, 10. Mf. 28 קן 11. יחי, • besonders 
ן2מ̂׳  zu 2 Chr. 9, 10. — Die Bemerkung zu לחל *®t ®■uf- 

fallend, da es nur in Ez. vorkommt und zwar immer das 
Lamed mit Schwa; was soli also heissen קרי שאר לכל  
wenn nicht die) יי® ;ifft■**®(! לה Was ?מלעיל

3 angefiihrt werden, aber fehlerhaft, indem לגליים heissen 
muss ילגליהם da ersteres mehrmals vorkommt; ebenso 
muss להגלייהם heissen להגלים• Warum aber unser Buch 
 und noch manche andere dieses Stammes, die nur ein גלין?
Mai vorkommen z.B.ב^וי (Jes. 58, 2.) בגלים (Deut.16,6.) 
ויך (.Ez. 38, 12) מגוןם  ̂ (Ez. 86, !3.), nicht mitzahlt und 
warum sie ̂ןר .hierhin rechnet, ist auflfallend ן

Nr. 267 habe ich in der gedruckten Massora nicht 
gefunden. Zu חננני Kiuichi Michlol, W. B. s. v. und 
im Commentar zur Stelle. — Aus dem Wort כככבי 
ist zu ersehen, dass dieses Wort an dieser Stelle def. zu 
schreiben sei, wie auch Mp. bemerkt; חסר לי׳ • Einige haben 

חמד י̂ב  ®̂®̂ u*®ht bios auf כככבי bezleht, das 
nur 1 Mai so def. vorkommt, sondern auch auf (Pluralform) 
 das gleichfalls def. Waw steht; es fehlt (.Ez. 32, 7) ככביהם
הסופר,WennHeid. ins •בלישנא ;U’ El. 32,13. bemorkt 
i כל׳־מ  h. dieser Stamm kommt immer plene (Waw nach 
dem Kaf) vor, so ist da wohl der Kiirze wegen ausgelassen 
 h. mit Ausnahme der beiden genannten .יבמ״ב 6
Worter.

Nr. 268. Ausfiihrlich angegeben Deut. 28, 46. und 
ohne Stellenangabe Mf. 22 ,ען.*). S. ש”מ  Gen. 13, 15. 
Held, fuhrt es an unter בסלפיהלן מיחדין פסלקי! יג׳  was 
noch richtiger ist.

Nr. 269. Ausfiihrlich angegeben Prov. 1, 1. und 25 
Esra 1, 1. (Umschrift), 2 Chr. 32, 10. und ohne Stellen- 
angabe Mf. 3 קריאה יחללפי . An alien 3 Stellen befinden 
sich aber mehre Fehler, da theils nur 21 angegeben (in der 
Ueberschrift ist freilich zu |שטה ®̂* כ״ג מ  ausgelassen) 
theils auch manche Stellen unrichtig sind; so kommt ja das 30 
 in den 2 ersten Angaben mehrfach vor und gehort (* למלכי
nicht hierher. In 2 Chr. 1. c. wird freilich dafiir מלכי (Ps•
84, 4.) angegeben, aber auch das ist falsch, da es in dieser 
Form mehrmals und למלכי nicht vorkommt. Heidenh. 
fUhrt aus einem Mpt. an י^ראל למלכי  (Micha I, 14.) wo 
die Massora hinzufugt: דכללתי׳ הנם הלא לכל ) was inso-

35

1 ) W enn Mf. 1. c. o s h e is a t: ג 80 8011  ם י י ק ו ס ם פ י ע ט ס מ ל ל ע ד
das ם ל ו עי ד  (^- ScW agwort d ie se r G ruppe) als G egensatz d ienen zu 
e in e r andern  St. in  der Mm. zu Jud . 4, 16. wo es gleichfalls he isst:

בהון מטעים פסוקי׳ ג'  das sich auf אחד bezieht. s .ex. 14,28 מ״ש.
such  an ten  Kr. 281. j

2) Auch das שניהם מן למס  muss בניהם מן  heissen; יגע,
und ע  י ג י  in  E sra  1, 1. muss in ה ג י  und ה י ג י  um gefindert w erden 

und drgl.
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nun aber die Zahl 13 zu erhalten, ISsst er ים1הנ ובכל ®*“י  
was beides willkurlich und unrichtig ie t Fur גבוליף ובכל  
(Jer. IB, 13.) hat Buxt. angegeben חטא־ןתיף לבכל  (Vessel- 
ben Verses), was aber wieder unrichtig ist, da letzteres gar 
nicht mit ב̂ב vorkommt. Uebrigens fiigt ed. Bomb, und 
Buxt. deutlich hinzu: בכל חלוף קרי׳ וכל , was uns. Buck 
auslUsst. —

Nr. 266. Ist ausfubrlich angegeben Mf. 4. Es 
sind zwar daselbst 10' פשטין'   ̂ angegeben, aber nur 8 
Stellen angefiibrt, indem (in beiden Ausgg.) לף למה  (J״d. 
18, 3.) feblt, was unser Buck ricktig hat. , Uebrigens be- 
steht das יחיראיץ darin, dass diese Worter nur ein Mai

מך, sonst aber mit ומה  (okne Waw praefix.) vorkom- 
men; daker, wie Heidenheim bemerkt, z. B. נצטדלן למה  
nicht angefiibrt wird, weil dieses nie mit טןק vorker vor- 
kommt.

N r. 267, 268, 269 sind in der gedrnckten Massora 
nicht vorbanden.

Nr. 260. 1st ausfiibrlicb angegeben Mm. Ex. 28, 4. 
Buxt. hat daselbst '6 = ן angegeben, weil er die 7te Stelle, 
die dort !®מףףר בני משפחלת ואלה ״ tet, nicht finden 
konnte; es ist aber ein Fehler, indem das משפחלת לאלה  
schon ein Mai gezahlt ist ( מררי בני  is* Anfang des 
Verses 1 Chr. 6,4. wie es oben zu הלוי משפחוח ואלה יז ®* 
merkt sein miisste); es feblt aber פקלדי לאלה!  
Zahl '7 =ז  ist richtig, wie uns. B. es hat.

Nr. 261. S. Mf. 45 ,אףן ebenso.
Nr. 262. S. Mf. 46 ,אףן. Daselbst sind aber nur 

8 = יחיראיז ח׳ • angegeben und auch nur 8 Stellen angefiibrt, 
wShrend unser Buch א ״ ר  angiebt und die 3 folgenden

שלום י תשא נפשף  zawt. wenn die Mp. zu 
שלום ואתה  (! S. 25,' 6.) bemerkt ב׳, so ist das gegen 

unsere Massora, da es ja nur ein Mai vorkommt; es soli 
wahrsch.'י  ̂heissen.

Nr. 263. Feblt in der gedruckten Massora. In den 
Ausgaben heisst’s Jer. 50, 3. und Ez. 12, 19. ואלצה das 
He mit Mappik.

Nr. 264. Ebenso Mf. 6 ,הן•
Nr. 266. Angefiibrt ohne Stellenangabe Job 22. 23. 

aber nur 16 ־י״ן, was nach uns. B., das sie uns erhalten 
bat 17 : י״ן heissen muss. —

Nr. .266. Diese Angabe, die sich, beilaufig bemerkt, 
nur auf den Stamm נךד bezieht, befindetsich vollstandig 
jin der gedruckten Massora nicht. — S. Mm. zu Ps. 106,6. wo

10
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nicht hierher, da es 2 Mai so vorkommt, s. oben. Aus 
demselben Grunde hat auch unser Buck das Richtige, wenn 
es aus 2 Chr. 29, 9. ובנותינו ובנינו  a,nfuhrt, da es sonst 
immer בגינו (obne Waw) in dieser Verbindung heisst; 
das ונשינו יובגתינו  welches die Mf. dafur anfiihrt, ist un* 
richtig, da es nie ohne Waw vor לנשינו vorkommt. Ausser- 
dem leidet die Mf. an manchen Fehlernj so feblt bei

וזבולז ויששכר  die Angabe: בפסוקא תריץ  (die ed. Bomb.
1525 hat richtig בו ̂ב )> so dass man nicht wissen kann, 
welche Stelle gemeint seij in Jer. 22, 2. heisst’s לעבליך 
nicht aber, wie in (wie es auch unser Buch anfiihrt) ועמך
Mf.ועבדך• zu ושנים ועשרים  f®wt: דס׳ תני'  d. h. Neh.
7, 31. und soli ausschliessen Esra 2, 27. (da Esra und Neh. 
in der Massora wie ein Buch betrachtet wird), wodurch 
ein Irrthum entsteht, in welchen Buxt. in der Concord, s. v. 
 erfallen 1st. Was nun aber das▼ ועשרים d“̂* עשרים

ואמתך ועבךף  (Lev. 25, 44.) betrifft, so bezieht sich das 
nur auf ואמתך (mit Schwa des Taw); denn mit לאמתך 
(mit Segol des Taw) kommt diese Verbindung mehrmals 
vor, wie das Heidenh. in seiner Bemerkg. zum 20 |הקללא עי  
Lev. 20, 10. tiefsinnig erklart hat.

Nr. 254. Ausfiihrlich angegeben Mf. 33 ,א;£ן. Da- 
selbst sind aber, ausser der Unordnung im Aufzahlen, 
folgende Fehler eingeschlichen: statt לבלי לאשל  muss es 
heissen: לבלת לאשל  (J®r• 32,24.); statt אעשה לאשל  (wofur 
ed. Bomb. 1525 העשה muss stehen העלה ואשל  
(1 s. 12, 6.); zu מלך ואשר  muss hinzugefiigt werden 

לס׳ קלמ׳ ירבעם דבלי ויתר  (! K®g• 1̂ , 19.) und noch
manche Schriftstellen das. bediirfen der Verbesserung. — 

Nr. 256. Ist ausfiihrlich angegeben Mf. 18 ,כל. und 
ohne Stellenangabe: Gen. 1, 26. Auch hier hat unser Buch 
das Richtige. Ed. Bomb. 1525 ĝ iebt 15 statt 13 an, indem
sie הרמש ובכל  (®®n. 1,26.) zu ך,אר<ן ובכל  (ibid.) hinzu-
fiigt und bemerkt: *בו יב  ebenso , חיך לבבל  (ibid. 1, 28.)

. T*־

die aber beide nicht hierhin gehoren und mit Recht von 
unserm Buche ausgelassen sind. Der Sinn dieses Ver- 
zeichnisses ist, dass 13 Worter nur ein Mai mit vorher- 
gehendem לבכל (™‘* Waw praefix.) vorkommen, denen 
sonst immer vorkommenden Falls בבל (ohne Waw praefix.) 
vorangeht. הלמש kommt mehrmals mit vorher-
gehendem לבכל n i e m a 1 s mit vorher-
gehendem (בכל ״ bn® Waw) vorkommt; sie gehoren daher 
beide nicht hierher, und die Zahl 13 ist richtig. Buxt. hat 

הרמש ובכל  ausgelassen, aber חיה ובכל  belbehalten, um

25

30

35

40
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ZaBammenhang steht. — Das Richtige hat unser Bach das 
die Stelle Micha 1, 9. and 1, 12. angiebt. — Uebrigens ist 
aach bier das כין ללי ״י מי מ ד  Mf• b <5• streichen,
8. den vorigeu Art. —

Nr. 246. Ausfubrlich angegeben Mf. '24 ,ן. and ohne 
Stelicnangabe Gen. 41,27. and Ex. 35, 31. In letzter Stelle 
fehit die Zahl *ט י = die iiberhaupt schwankend ist; so 
hat Mp. zu Ex. 39, 4. ( חד ר ט"ל מן י ב ח )  ®iso nur 15; Mpt.

T  •.

Hamb. zu Ex. 39, 13. hat א  zahlt aber 18 auf and lasst ,י׳׳
 -s. Ob aber iiberhaupt die Zahl 19 eine voll»® ומנביא
stSndige ist, ware wohl zu bezweifeln; warum ist ncmlieh 
ך ארי בר, ך 9י und 22 (.Num. 9, !9) ו רי א ה ב .) nicht 
gezahlt, zu welchen Mp. bemerkt 'לחד לי  '*• s. w.

N r. 247. Aust'iihrlieh angegeben (Jen. 11, 1. Ml'. 'ן ,
25. und (zum Theil auch) 56. Warum Mf. diesen Art. 2 M. 
und zwar das zweito Mai nur halb anfiihrt, ist nicht abzu- 
sehen. Auch bei diesem Art. ist die Zahl (8) zweifelhaft, 
da auch ,ר ר מ א  (Prov. 9, 4.) und ה מר א ל  (ibid. 9, 16.) dazu 
gehbrt, s. מ״ען zu erster Stelle. — Sollte aber die Massora!
̂ר ס ח ר  ר מ א  weil sie neben einandev vorkommen, fiir

T ; T , ------:

e i n s  rechnen, so fehit doch noch Tnanche Stelle; so z. B.
ך א ל ב  (Ez. 3, 4.) und א ללך ב  (ibid. 3, 11.) wozu die Mp. 

bemerkt 'י ל . —
Nr. 248. Dieser Art. ist au.sfiihrlich angegeben Mf.

 ,u. ohne Shdlenangabe: Prov. 14, 28. — Die Mf. hatj25jsie auch einzein auf. Es fehlen aber in Mf. nicht nur 9 .ן, 59'
diesen und den folgenden Art. unseres Buches zusanimen־! !die unser Buch mehr anfiihrt, sondern sie hat 6, die unser 
gezogen (indom sie ,ד ר ^ צ ה  ®”‘I חצל bier zahlt) uud daruinl jBuch nicht zahlt, wie unigekehrt unser Buch noch 6 ausser

T • : ~ T • ׳ i

auch die Ueberschrift gesindert und die Zahl ר ״ D 1*1 ! יל כ ®® II ®'®יי nuehr hat, als die Mf. — Die 6 der Mf. sind 
verwandelt, was aber alles unrichtig ist; sie lasst fernermitj j, צבר לפסל מ ל  (Lev. 26, 1.), 1) שר לאיש לא  S• 27, 11.); 
Unrecht ®•*®ללבלח י  unser Buch ziihlt, hat dagegen 30'2) לאחת לשלשים  K®1 ,22 •״. kommt aber auch 2 Chr. 34, 1.

Nr. 261. Ebonso angefiihrt Mf. '34 ,ן. nur, dass das. 
in der Ueberschrift 'ב  |D —

Nr. 252. Ausfiihrlich angegeben Mf. '32 ,ן. Daselbst 
fehlen aber 2 Stellen die unser Buch hat, nemlich Qn □יש 
(Gen. 10, 1.) und בצלרלת גרלללת  (Jos. 14, 12.); dagegen 
ist das jjaselbst gezahlte 2) תירלש דגן  Chr. 31, 5.) (das 
Buxt. weil ihm 2 fehlteu, in 2 auseinanderzog) unrichtig 
und gehort nicht hierhin, indem es 2 Mai vorkommt, 1. c. 
und Deut. 28, 51. Das allein Richtige hat demnach unser 
Buch, das י״ן angiebt und auch die richtigen 16 Stellen auf-
zahlt. — Warum ist aber האנפה החסירה אמרין ךכךין
des vorigen Artikels nicht gezahlt, da die 3 andern mit 
goziihit werden. — Wenn zu השמים שמי  (Neh. 9, 6.) die

I . * ־  T ־•   *• t

|Mp. bemerkt: 'לי, so ist das unrichtig, da es ja Ps. 148, 4. 
15;nochmals vorkommt. Das Zeichen ist aber versetzt und 

jgehort zwischen השמים ישמי  de״® hommt nach 
lunserm Art. nur ein Mai so vor, indem es son.st השמים

ו ־ ־ - י  . . !
 -heisst. Heidenheim, der die Schwierig (Waw ׳il®*) ושמין
Ikeit anfiihrt, hat unsere Stelle nicht beriicksichtigt. —

201 Nr. 253. Diescr Art. ist ausfiihrlich angegeben Mf. 
מלין ב' יחידאיל ב ס" : und zwar ed. Bomb. 1525 .ו, 31'!  == 
land doch werden 65 aufgezahlt; Buxt. verbessert es daher 
jin 65 יחידאין זלגין ס״ה ־  und zahlt die dort augegebenen 
65 ebenso. Unser Buch giebt "!מליץ ״ V- 74 an und zahlt

Ivor); לגבול להגלעד  (J«s. 13, 11.), לארבעה לשלשים  
|(1 Chr. 7, 7.), לשרה לאברהם  (Gen. 18, 11.). Die 15, 
)welche uns. B. mehr hat, sind folgende: □לבאבנים ילבעצי

להמאתים ילהשבעים לאדרעי ילעשתרלת לרמלן לעין י ! 
35| לראלבן ילגד למסכה ילפסל ללזרעל יללדלר לשנים ילשלשים  

חה מנ ה י לה לכרמים לשדלת . לשדה לכרם י לדלתים וברי ! 
שים של שפט לעת י לנערי ,לאחי ושלש ו ילהחטאת למ ♦ —

Wenn aber unser Buch die 6 derMf. nicht rechnet, so liegt 
das theils darin, dass der Art. nur solche Paare angeben 

40 will, deren erstes Wort ein Mai mit Waw praefix. sonst 
aber in dieser Verbindung immer ohne Waw vorkommt; 

ומצבה לפסל  z. B. kommt me in dieser Verbindung 
ohne Waw (פסל) vor; ebenso □לארבעה ילשלשי  si® 8ז®- 
hbren also nicht hierher. 8 לאחת ובלשים T®bbrt ohuedies

mehr als unser Buch, aber wieder mit (.Jud. 16, 30) תמלת
TUnrecht, da dieses def. Waw ist (s. Mm. Num. 23, 14. Jud. 

16, 30. Koh. 7, 19. Job 36, 14. und Mf. ימה 211(• ״ ®J 
zu unserm Verzeichniss nicht gehort. Das Richtige hat 
also unser Bucli, da.s den Art. in 2 Theile theilt und die 
einzig richtige Stellenangabe anfiihrt. — Mf. 1. c. ed. Bomb. 
1525, Mm. Prov. 14, 28. und Mpt. Hamb. Cant. 5, 5. haben 
 orstere zahlt aber 26 Stellen. In unserm Bache muss יכ״ה
auch כ״ח fwenn ich richtig abgeschrieben habe) in 24־כ"ר 
amgeiiadert werden. —- S. auch מ״ש Prov. 11, 26.

Nr. 249, 8. vor. Art. ^

BTr. 250. Ausfiihrlich angegeben Mf. 12 ,לא. u. ohne 
Stellenangabe Gen. 23, 11.
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Nr. 241. Ausfahrlich mitgetheilt Ez. 40, 36. und obne 
St. Mf. 41 ,ו׳.

Nr. 242 fehlt in der gedruckten Massora.
Nr. 243. Aiisfiihrlich angegeben Mf. 51 ,איש. und 

Ex. 34, 3. Erstere hat 8 ךן ג . zahit aber 2, denen 2̂'ר!אי 
folgt und ein Mai ארע ייאיש  welcho aber in unserm Buche 
mit Recht ausgelassen sind, da der Art. nur solche zusam- 
menfasst, die 2 Mai vorkommeu und bei denen das zweite 
Wort איש (uicht aber האיש) ist; ebenso ist ואדיש nicht

. . . . .ך

zu rechnen, da das dasselbe Wort ist. — Hie Angabe zu 
Ex. 34, 3. ist ganz vcrstiiinmelt und muss nach unserm B. 
verbessert werd’en (s. |חררה מבי  wenn aber in der
Ueberschrift daselbst 6 = ̂ין ל זו(  angegeben sind, so soli das 

איש ואיש  mitgezuhlt werden, da ja auch das zweite Wort 
 האיש t; wenigstens geht daraus hervor, das איש
zweites Wort) nicht zu zahlen sei und demnach *״ה  ̂
Richtigere ist, wie es uns. B. hat. —

Nr. 244. Ausfiihrlich angegeben Mf. '15 ,ל. und ohne 
St. Deut. 22, 19. jedoch fehlt in beiden Stellen das Wort
דסמיכי דכוותהון ולית :undistder zusatz בענינא
zulassen, wie in unserm Buche; auch Mpt. llamb. zu Num. 
!16, 24. hat es nicht; s. Mp. daselbst, wo die Bemerkung 
nicht zu יוכל sondern zu לשלחה gehdrt; auch das Zeichen 
nicht zwischen beide Wbrter zu setzen ist. Zu ״ח1א  
 ,hemerkt Heidenheim, dass es nicht hierher gehore לחיים
indem es nochmals in diesem B. (Prov. 5, 6.) vorkommt. 
Es scheint aber, dass hier auf das Wort נא בעני  
demselben Abschnitt oder von demselben Zu- 
sammenhang Nachdruck gelegt werden muss, was bei 
Prov. 5, 6. nicht statthndet, besonders wenn man von Cap. 
10 an einen neuen Abschnitt rechnet. S. auch Mp. zu Prov. 
10,17. wo es heisst: ®ח יחד ילי׳ ״®י חיים אי  
mit uns. Massora iibereinstimmt, indem die Stelle 5, 6. als 
nicht hierher gehdrend, nicht beachtet wird. Jedenfalls ist 
hiernach das 'דסמיכי רכותהו{ יולי  bemerkt, zu
streichen, da es ja allerdings nochmals vorkommt, wie bei 
noch manchen andern der Aufgezahlten. — Sollte aber das 
חיי□  ̂ nicht hierhergehoren, so ist die Angabe 14 ;ר״ך 
doch gerechtfertigt, indem das in ממסורתא לבל  angefiihrte 

— .azu zu zahlen wSreלמהר 4 40
Nr. 246. Ist ausfiihrlich angegeben Mf. 16 ,̂  Die .׳

daselbst zu שעך לשעל  angefiihrten Stellen sind un־ 
richtig, da in demselben Buche diese Verbindung nochmals 
vorkommt und das mit'ל verbundene nicht in demselben

וכו׳ מלה ״ • s. w. wie es bei uns und Ez. 1. c. angegeben 
istj s. Mp. zu Deut. 7, 6. wo 5 מתחלפין ווגין ־ה׳  ange- 
geben sind, was wahrscheinlich auf einer Zusammenziehung 
unserer beiden Art. beruliet und also *4 =ד  des ersten Art. 
und 1 ד ־ ח ו  des zweiten Art. bezeichnet, s. }ח מבי ו ר ח  

d. St. der auch Mp. andern will in מתחלף זוג • — Wollten 
wir aber das 'ה der Mp. in 'נ umandern (wie auch das 'ב 
in Deut. 14, 2.) so bczdge sich die Angabe noch auf die 2 
bei uns unter ' ממסולת לבל  angefiihrten, es waren dann 
zusammen 3 Stellen der Art. 10

Nr. 236. Ausfuhrlich angegeben Num. 5, 16. u. ohne 
St. Mf. ' 1 0 יה י״ . In letzterer Stelle ist '6 ־ו, wie bei uns, an- 
gegeben (nur, dass תיבות׳ בסוף ה״א ונפבין  hinzugefUgt 
1st), aber Num. 1. c. sind '7 =י angegeben und |יצילה 
hinzugefiigt. !15 (.Prov• 26, 14. und 1 S. 4, 19) ציריה

Nr. 237. Ausfiihrlich angegeben Num. 8, 16. u. ohne 
Stellenangabe: Mf. '39 ,ן. Bei diesem Art. ist auffallend,! 
dass unser Buch in der Ueberschrift '6 = ו angiebt und doch' 
nur 5 Stellen aufziihlt. (Dass die Stelle □נתונם נתוג  
 sich bezioht, versteht sich von selbst s. Num. 1. c. 20 לי und לו
und ש”מ  Stelle) —Mf. hat wirklich in der Ueberschr. 
nur ',5 :ך , verweist aber auf Num. 1. c., wo '7 ־ן in der 
Ueberschrift und in der Aufzahlung der Stellen angegeben 
sind, indem noch 2 Stellen: קנאתו י קנאתי  ^̂ d̂ |,ילףזו 
am Ende beigefiigt sind. Man sollte glauben, dass 25 יליזו

•T  j

das ן׳ in unserm Buche 'ן heissen miisste und die 2 letzten 
Stellen aus Versehen des Abschreibers (da sie die 2 letzten; 
sind) ausgelassen worden. — S. מ"ש Num 3, 9. 5, 15.j 
(ausfuhrlich), Deut. 31. 7. Jos 2, 14. und Prov. 3, 21. —j 
Einzelne ■Wbrter der Massora zu Num. 8, 16. sind nach 30 
unserm Buche zu verbessern. — S. auch Mp. zu den| 
Stellen. j

Nr. 238. Ausfiihrlich angegeben Gen. 41, 49. (48?*), 
und 1 Chr. 23, 22.; ohne Stellenangabe Mf. '8 ,ך,ר.
S. מייש Gen. 41, 48. Koh. 2, 7. und 1 Chr. 24, 28. {35

Nr. 239 fehlt in der gedruckten Massora. j
Nr. 240. Angefiihrt mit Stellenangabe Mf. 40 ,ן׳.|

Die Stellen sind in unserm Buche deutlicher angegeben.

1) D iese Angabe gehbrt, wie auch Mp. bem erk t, za  Vers 48. 

D as ט ״ מ ד  daselbst 8011 wohl ’ ] י י מ י ד מי ר =  heissen  nnd de r Ab- 

schrelber, der das doppclte ך " ן י  fUr denN am en G ottes hielt, m achte 

u n te r dem selben das V erbindungszeichen, so dass es einem י  ״ י  od.: 

ט  abnlich w urde, w ie das oft so vorkomm t. —



48

anfuhrt 2) דמי את  Reg• 26.), da* auch nur 1 Mai in einem 
Verse mit אןן u.ןאון vorkommt; es wSren also 12 St., was 
auffallend ist. — Unsere Angabe kann aber nicht meinen, 
dass die Beispiele nur ein Mai mit .את «nd ein Mai 
®it ואת vorkommt, so dass ךמי את  ausgeschlossen ware, 
das mehr als ein Mai vorkommt; da sie מי ואת  *Shit 
das ja 4 Mai vorkommt; siehe 1 S. 12, 3. Jes. 28, 9. Job 
12, 3. Mf. 5 ,מי•

Nr. 281. Ist angefuhrt Ex. 35, 18. and Mf. 7 ,אףן. 
Es muss in erster Stelle ̂ןןץ ואת  n̂d in letzter St. גוון ואת  
in גון ואת  verbessert werden.

Nr. 232. n. 233. Beidefehlen in d. gedruckten Mass. 
Nr. 284. Ist ausfiihrlich angegeben Jes. 1, 1. (aussere 

Umschrift) und Ez. 11, 13.; ohne Stellenari|:abe Deut. 
6, 13. 14, 2. 19, 15. und '54 ,ן . — Die Angaben sind
aber sehr verschieden; Mf. giebt '10 =י  an und verweist auf 
Ez. 1. c. wo aber '6 = ן angegeben und angefiihrt sind, wah- 
rend Jes. 1. c. und Deut. 6,13. wie bei uns '4 = ד angegeben 
und resp. angefuhrt werden. (Deut. 14. 2. gehort zum 
folgenden Art. s. daselbst unten). Das Richtige scheint, 
dass in Mf. das ' י *) ein Schreibfehler ist und ׳ ן  heissen 
muss, wie es Ez. 1. c. so angegeben ist, indem daselbst 
2 Stellen: וירסאו (J>3r. 6, 14. das auch bei uns unter ולבד
מ"ש .Ps. 24,7. s) והנשאר angefuhrt ist) und 'ממסורת
das.) hinzugefiigt sind. Die altere und urspriingliche 
Angabe scheint aber 'ד gewesen zu sein, wie sie unser B. 
und Mm. Jes 1. c. Deut. 19, 15. (wo das בספרא fehlt) 
haben. Eechnen wir aber die bei uns unter ' ממסורת ולבר  
und das ausserdem in Ez. 1. c. hinzugefiigte והנשאר kinzu 
so sind es '8 =ח  Stellen die zu unserm Art. gehoren.

Nr. 235. Dieses ist angefuhrt Ez. 11, 13. und Deut. 
14, 2. (s. vor. Art.) Die Stelle in Deut. 1. c. ist falsch und
muss heissen: ויתיד אות חסר קדמא מתחלף חרא זוגא

1) W ollte m an das 10 =י  als das R ichtige festhalten , so 
konnte m an annehm en, dass diese Angabe beide Art. (334  und 235 
anseres Buches) zasam m en gezogen babe (8. Nr. 228 und 248) und 

m it den u n te r ' ד ב ת ל ר ו ס מ מ  hinzugefligten w Sren es 10, die 
' ר ס ס ב ׳ י ס ל ח ת מ  sind (8. auch unsere  B em erkung zum folgenden 

Art.). Jedenfalls  fehlte dann ab er ר א ש נ ה ו  *** 
es 11 S tellen  wSren, w enn dieses n ich t darum  b ier und in unserm  
Buche ausgelassen ist, w eii die V erscbiedenheit (ן י פ ל ח ת מ  ̂ bei 

diesem  B eispiele auf 2 V erse sich bezieh t (ר א ש נ ה ו  und ך ר ז ^ )  

w ahrend die Angabe im m er n u r »uf e i n e n  Vers Riicksicht 

nimmt. —

Oder das Tebir koramt, womit auch die 14 in 1 Chr. 1. c. 
iibereinstimmen *) (nur dass daselbst fur נחלו 1אש ואלה  
das ויספר fferochnet werden muss); in Massora Ex. 6, 9. 
miissen □קלעי î nd נחלן אשר ואלה  welchen beiden 
die Mp. auch nichts bemerkt) gestrichen werden; dadurch 
stimmen die Angaben iiberein, nur dass die Angabe uns. 
Buches d. Artikel trennt und zuerst die rechnet, wo zuerst 
das Sakef und dann die, wo zuerst das Tebir vorkommt. 
Was zur weitern ErklSrung dieser Stelle und zur Ver- 
besserung der Angaben in der gedruckten M. erforderlich ist, 10 
besonders, dass sie mit den Ausgg. in Hinsicht auf den 
Accent an einigen Stellen in Widerspruch zu sein scheint, 
behalte ich mir fiir eine andere Stelle vor. Das Gesagte 
diene nur zur weitern Forschung fiir Sachkenner, die ich 
hier auf diese und hhnliche Stellen aufmerksam machen 15 
wollte. —

Nr. 229. Findet sich nicht in der gedruckten Mass.
S. vorigen Art.

Nr. 230. Ist ausfiihrlich angegeben Ex. 35, 18. und 
Mf. 7 ,את .; ohne Stellenangabe Mm. zu Num. 32, 33.120 
Deut. 9, 25. und Mf. 4 יאת. *) Sowohl in Ex. als Mf. 1. c. 
sind zwar ווגין י"א = H iiberscbrieben, aber nur 10 
Stellen angegeben. — Bnxt. hat versucht in Mf. 1. c. את 
 elnzuschieben, was aber unrichtig ist, da es in diesem בגדי
Vers noch ein Mai vorkommt. Aber auch das daselbst an- 25 
gefuhrte ארץ את  *s* falsch, da dieses mit את iimi ואת 
einem Vers nicht bios Jud. 11, 15. sondern auch daselbst 
11,18. Num. 32,1. u.Micha5, 5. vorkommt; es miissten also 
entweder alle gezahlt werden und dann waren es mehr als 
11, Oder keins von alien. Man sieht wieder, dass die ge- 30 
druckte Massora unser Buch nicht benutzt hat, da dieses 
die 11 Stellen richtig angiebt, indem es שלש את  (Num.
35, 13.) und מי את (■® ״ !®kr zahlt, dagegen את 
 -wie bemerkt, mit Recht ausliisst. Ich will zu bemer ,ארץ
ken nicht unterlassen, dass Mpt. Hamb. zu Num. 32, 33. 35 
dieselbe Angabe hat, wie Mf. 1. c. aber statt בגדי את

|40
1 ) Es muss dort etw a so h e issen : ( הדרעזר (את דיי! ויך  

בענינא קאים וחד תביר חד וו.' ובו' זוגין י״א מן חד  ; die steiie
gehort n icht zu Vers 1 , sondern  zu V ers 3, wie es in uns. Buchel 
deutlich angegeben ist.

2) W arum  Mf. (In ed. Bomb, und Buxt.) diesen A rtikel 2 Mai 
h a t, is t  n ich t k la r, w enigstens muss es ת א , heissen א " ן י י ג ו ז  
s ta t t ם  י ק ו ס פ •
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Widerspruche stehe — *•בטעםיהלן ומשתניץ זי .
ein spaterer Zusatz sein? — Oder istetwa das Schalscheleth 
weil es in den 21 Buchern immer mit einem darauffolgen- 
den Psik steht, als trennender Accent dem Sakefgleich?
s. הטעמים משפטי  ôn Held. s. 7* und 30*.

Nr. 228. Diese Angabe ist ausfiihrlich angefiihrt: 
Ex. 6, 9. a. 1 Chr. 18, 1. und ohne Stellenangabe Lev. 
23, 12. 26, 40. Zach. 10, 4. Mf. יטע Auch bier sieht 
man, wie unser Buch das einzigRichtige hat, — Mf. Ex. l.c.

sweiten Meroha haben, wie das aach aas der das. S. 28 * 
angefiihrteu Stelle aus ב״א Nr. 11 ( א”י ) hervorgeht. —

Nr. 222. Ansfiibrlicb. angefiihrt Ex. 36, 9. und ohne 
Stellenangabe Mf. טע ־־>  c. sind die Schrift-
stellen geordnet nach dem chaldaiscben Gedeukzeichen 
(woiiiber in unserm Handbuch der Massora); bei uns ist, 
wie gewohnlich, die Ordnung der Bucher der hi. Schrift be-| 
folgt. Einige in Ex. 1. c. eingeschlichene Fehler sind nachj 
unserm Buch leicht zu verbessern. 8. M. marg. z. Stelle,;

gedruckten Massora. S. Mp. und ' הקור עי|  Heid.) 
zu den StHlen. Nr. 226 muss es in unserm Bucbe heissen

wonach das erste und zweite (ארך) in Ex. 2 Mai vorkommt,jl0jgiebt 16 ־י״ן an und zahlt auch 5 mebr, als unser Buch
nemlich 26,2. und 8. ebenso 36,9. und 15. — ׳ inemlich: משפחות Oil אלה < נחלו אשר ואלה י ויכו >

Nr. 223, 224, 225 lUld 226 findet sich nicht in der; ויספק י קלעים •  ̂ !̂hr. 1. c. giebt, wie bei uns, 11 =י"א
an, zahlt aber 14 auf, indem es von den 16 zu Ex. Gezahl- 
ten 2: ויספר יקלעים  auslUsst, Abgesehen von andern 

מלרע תני׳ מלעיל קדמא  ( wie wir es im Drucke verbessertilojSchwierigkeiten (dass z. B. manche Stellen unklar sind, 
haben); s. auch die Bemerkung Heidenheims zu ]הקורא יעי  |wia רה1ייהת  andere ganz unrichtig, Avie את לוד ויך ויכהו  
Deut. 4, 26. ! | הפלשתי י •̂ drgl. m,), ist besonders hervorzuheben, dass das

Nr. 227. Dieses Verzeichniss ist ausfiihrlichangefiihri }chaldaische Gedeukzeichen, welches alle Aiigaben be- 
Lev. 8, 15. und Hag. 2, 3.; ohne Stellen: Num. 14, 38.! zeichnen soli, ja nur 11 Worter angiebt, was also weder 
25, 9. Mf. };1 יט •̂ — Lev. 1. c. ist (ed. Buxt.) die Stellel20jmit 14 noch mit 16 ubereinstimmt? — Heidenheim sucht 
ganz verstiimmelt; aber auch Hag. 1. c. leidet an Undeut-' ;in einer Beilage zu Mf. die Schwierigkeiten durch eigne 
liclikeit, so dass selbst ein Heid. (in einer Beilage zu Mf.) !Vertheilung der Stellen zu losen, wodurch aber Avcder die 
nur anniiherungsAveise den Sinn errieth. — Das Richtige; |Gedenkzeichen passen noch sonst alle Schwierigkeiten 
und DeutUche hat unser Buch, wonach jene Angabeu zul [gehoben sind; nur ganz allein nach unserer Angabe sind

die Zeichen entsprcchend und die Stellen richtig und zwar 
in folgender Weise:

verbessern sind; auch fehlt in vielen Angaben das 25|בחד  
 beij״ .was erforderlich ist und heissen 8011 s. v. a יענינא
einem Gegenstand oder Inhalt“ wenn auch die Stellen inj 
verschiedenen Buchern der heil. Schrift vorkommen (wor-| 
fiber ausffihrlich in unserm Handbuche) wie z. B. bei אמר
und ישעיהו ויאמר  r̂gi. — Bei נא אמר  (Hag. 2,2!j 30

T : ”  : V ־־ T  T V:

hat נא das Rabia (אמר *̂̂  damit durch Makkaf verbunden)
T T V:

wahrend beim zweiten Beisp. אמר Sakef hat, — Was 
aber besonders auifallen muss ist, dass diese Massoraangabe 
dem ersten Theile der Angabe zu Lev. 1. c. widerstreitet,j 
wo von dem 3 Mai vorkominenden וישחט genannten|35T : . -
Abschnitte angegeben ist, dass das erste Rabia, das zweitej 
Athnach und das dritte Schalscheleth habe (s. Mm. zul 
Lev. 8, 23. Jes. 13, 8. Amos 1, 2. Esra 5, 15. und Mf. 'טע>| | Stellen wir nun uns. Stelle mit der folgenden (Nr. 229,
12.), folglich hat Lev. 8, 23. nicht Sakef, sondern Schal-| die in der gedruckten Massora nirgends so vorkommt) zu-

שמואל ־ שמואל והנער
עבד ׳־ ועשיתם
אוריתא ־ התורה
דוד ־ דוד ויך
מנהון ׳־ ממנו
במיא ׳׳ ומים
קטלי! ־ ויכהו
לרגדא ־ ואף
משה ־ אחרי ויהי
ממלל ׳' משה וידבר
בנלותא ־ הגלה אשר

sammen, so scheint die gedruckte Mass, beide zusammen* 
gefasst zu haben, so dass es im Ganzen 14 Stellen von 
Wortern giebt, die 2 Mai in einem (oder ahnlichem) Ab- 
schnitte unter verschiedenen Accenten (Sakef imd Tebir) 
vorkommen, ohne Ruck̂ Icht darauf, ob zuerst das Sakef

scheleth, also gegen die Angabe, dass es zu den 11 Wor- 40 
tern gehort, von denen das zweite Sakef bat. S. auch die 
Angabe und mehre mnemonische Zeichen darfiber im pj; 
 — Lev. 8, 15. und M. marg. daselbst. Sollte etwa הקור'
damit die Stelle (Mm. Lev. 1. c.) nicht mit sich selber in
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Auffallend ist, dass, beilaafig bemerkt, in anserm Bache 
sowobl wie Mpt. Hamb. ועבדןן Daleth und plene citirt 
wird, w&hrend unsere Ausgg. ועברן ™*t Resch und 
def. ו׳ lesen. — 8. Jos. 21, 30. und 1 Chr. 6, 59. wo c8 
wirklich עבדון genannt wird.

Nr. 219. 1st ohne Stellenangabe angefUbrt und auf 
Mf. hingewiesen Ex. 13, 3. (wo ף׳ מן  eingpeschaltet werden 
muss.) Jos. 6, 4. und Dan. 3, 2. aber nirgends mit Stellen- 
angabe. Wir verdanken die Erhaltung dieses Verzeichnisses 
unserm B. Was die Gruppe מלכא ונבוכדנצר  betrifft, 
so miass aucb das erste נבוכדנצר ohne Waw praef. stehen. 
Die Angabe bezieht sich nemlich auf die in den angef. Stellen 
befindl.Gruppe: נבוכדנצר הקים ידי  dleam Ende d. Versos 
4 Mai vorkommt und zwar das 2te Mai (V. 3) ohne א3מל •

T : ־•

Am Anfang und in der Mitte des Verses kommt נבוכרנצר 
— .mehrmals vor לי ohne D'pn מלכא

N r .  2 2 0 .  1st in der gedrnckten Massora nicht zu 
finden. Das 0"ר zum letzten Beispiele ist schwierig, sollte 
die Massora diesen Vers getrennt haben? Das 'תני
ist Gegensatz zu dera zweiten Beispiele, wo bemerkt ist 

דספר יקד  !®tzteres bezieht sich auf Cap. 8, 34. und 
orsteres auf Cap. 9, 40. —

Nr. 221. Ist ausfiihrlich angegeben Lev. 11, 12. und 
ohne Stellenangabe Deut. 14, 10. Mf. 2̂4 י  Dass die .̂י
Angabe Lev. 1. c. ganz fehlerhaft ist, hat Heidenheim schon 
nachgewiesen in s. ' מי1׳’הט משפטי  Rddelheim 1808 
S. 28 יי ff.; vergl. auch עכל  von deraselben zu Gen. 
18, 18. und meine Gelegenheitsschrift ״Fragmeute aus der 
Punctations- und Accentlehre u. s. w. von R. Moses Pune- 
tator, Hannov. 1847. S. XLVII Anmerkung, da die daselbst 
nachgewiesene unrichtige Behauptung Luzzatos, wenn er
( המסורת קונטרס  s. 54. Anmerkung) sagt:. . . . נראק אך  

לאחד וד״ה דמלכי׳ ידיך הפוך  auch durch die Angabe 
unseres Buches deutlich widerlegt wird. — Die Angabe
!
unseres Buches ist demnach die einzig richtige, indem sie 
ganz mit der des אשר בן  angef. ב״י Uberein-
stimmt, nur dass dieses sie umdrehet und erst die mit דרגא 
und dann die mit מאליך rechnet, woraus die verwirrte 
Angabe Lev. 11, 12. geflossen ist; ja selbst die im משפטי  
 wird durch unsero כ״י h c. angefiihrte Stelle des הטעמי׳
Angabe berichtigt, ipdem das zuerst daselbst angefiihrto
ידך נא תהי (2  s. 24,17.) Mercha und תמצא אשר כל
 hat; sie miissen also umgekehrt דרגא das (.Koh; 9,10) ידך
werden, ,da dort die zuerst aufgezShlten Darga und die

gehabt, wozu gewiss das ס^ךי׳ ךף׳ קןך  ̂ gehSrt (̂ renn 
dies nicht mit unserm Buck identisch ist) und dass die ge- 
druckte Massora unser Buck wie an vielen Stellen, nicht 
gekannt hat, gegen Levita in s. Massoreth Hammassoreth.

Nr. 217. Diese Angabe ist angefuhrt Mm. Ps. 36, 7.. 
und ohne Stellenangabe Mf. 3 יעט. In beiden Stellen sind 
merkwiirdigerweise nur 'ל =  ̂ angegeben und angefuhrt, 
indem תלך אחל  (Gen. 24, 55.) fehlt. Wie unsere St. als 
eine massoretische deutlicher ist, als selbst die allgem. 
Angabe im Talmud Tr. Nedarim 37 יי sehen wir an der 10 
etwas unsichern Anfiihruug תאסף יאחל  welche R. Nissim 
dadurch irrthiimlich fiir Num. 12, 14. nimmt, wShrend uns. 
Buch deutlich בגי נקמת נקם  u. s. w. anfuhrt, was sich aufi 
Num. 31, 2. bezieht (s. תולה אול  "'̂ on Lonsano zu Num.
12,14. der uns. St. nicht gekannt hat.) Behalten wir uns auch !5 
vor, iiber ' סופלי ׳!טול ’ anderswo ansfiihrlicher zu sein, so will 
ich hier, der Kiirze halber, nur auf folgende St.' hinweisen: 
s. Vorrede des R. J. Ben Chajim zu s. Rabb. Bib.; תולה אול  
1. c. und מ"ש zu Gen. 18, 5.; ausf. zu Num. 12, 14. und 
Ps. 68,26. Auch לתולה סיג  von R. Ans. Worms u. A. |20 

Nr. 218. 1st ausfiihrlich angegeben Mm. Gen. 49, 26. 
und ohne Stellen: Ez. 41, 19. und Mf. 4 ,;̂  .Die erste St .ף
hat '3 =ה . und ziihlt dazu das צילן יעל  welches hier unter 
* ממסורת לבד  angefuhrt ist. Wenn unser B. das letztere 
nicht anfiihrt, so kiinnte man denGrund dafiir darin finden, 25 
dass das angefiihrte צילן על  (Gen. 49,13.) ̂ף -geschrie י  
ben und nur ge lesen wird ̂ל  wie es Gen. 49, 13. zu, ,י
denen gerechnet wird, die ל ;̂ gelesen werden, aber den 
Sinn von עך haben. Allein es w ird ja auch מילבא על  
(Jos. 13, 16.) V. uns. Buch angef., das ja auch Gen. 49,13. 30 
aufgezahlt wird, als nur zu lesen על aber dem Sinne nach 
fiir ער gilt. — Die Mm. Gen. 49, 26. giebt zwar fur מילבא על  
an: "הבית על =) (עלה י'״ ® aach Îpt. Hamb. dabei bemerkt:

הבית עלה מילבא ליבון על  d. h. die St. befindet sich Jes. 
15,2. u. muss heissen: וליבק הבית יעלה  allein das scheintl35 
nicht richtig zu sein, daes dart nach den Ausgg. ועלמילבא| 
(das על mit vorhergeheudera Waw) heisst; oder sollte diej 
Massora wirklich nur על gelesen haben? — Die Mm. 1. c.j 
leidet iiberhaupt an Schreib- oder Druckfehlern; so ist bei

אב1י על  bemerkt: המלחמה ולבר  (®benso Mpt. Hamb.)j40 
was aber richtig nach unserm Buch המלך ולבל  heissen 
muss, indem 1 Chr. 21, 4. gemeint ist; ebenso ist zu עד 
 heine Stelle angegeben und fehlt, wie es bei uns und צירן
Mpt. Hamb. beigefiigt ist 8 •» ועברוץ• w- d. h. Jos. 19, 28.
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wie es auoh Ez. 46, 12• dabei angegeben ist. — Wenn uns. 
Buch hinzufiigt קמציץ דכיו׳ קרי׳ וכל  so beziebt sich das 
nur auf die gegebene Form, so z. B. kommt הזונה ® 
ein Mai mit Segol vor (soast הזונה) » b̂er ohneHe am An- 
fang kommt es noch 2 Mai (זונה) vor u. drgl. S. Michloll 5 
(ed. Veuet. parv.) S. 162* und S. 173“ und יי• |

Nr. 211. Ausfiihrlich angegeben Mf. ',7 לך. unterj
דכו׳ לי׳ חד וכל ה׳ קרי׳ ל״א מן ישטה ״0 דכוות׳ וכל

ח׳ בי׳1כר  feUt. E8 werden aber nur 30 aufgezahlt, indem 
das אהוא unseres Buclies ausgelassen ist. Jedenfalls ist

T —: -

aber schwierig, dass אהוא mitgezahlt und in unsermBuche
10

mit ^Waw geschrieben (aber wie Chirik gelesen) wer- 
den. —

Nr. 215. Ausfiihrlich angegeben Mf. '1 ב. Daselbst 
ist 2) בשמעם Chr. 20, 29. ■wo דמיס שבעת  unrichtig ist 
und wohl נלהם כי  beissen muss) angefUhrt, das in unserm 
Buche fehlt und 2) במחלקותיהם Chr. 31, 17.), wofiir bei 
uns aus demselben Verse במשמרותיהם angefuhrt ist. 
Ueber בשמעם j®*’® noch z-weifelhaft, ob-nicht vielleicht

T : T  :

d. Massora es mit Kaf gelesen hat (s. oben Nr. 149.) oder 
ob nicht noch mehre mit 'ב voi'kommen, wie Mp. zu 2 Chr. 
20, 29. (vielleicht fehlerhaft) anfiihrt, so dass es 3 Mai 

auf Esra 8, 31. hingewiesen wird, da es ja in demselbenj mit Beth am Anfang vorkommt und also zu diesem Art. 
Cap. noch 2 Mai (15. u. 21.) vorkommt, wie auch aus einer! juicht gehort, der nur von solchen spricht, die ein Mai 
handschriftlichenMa880ra(angefiihrt vonמ״שzuEsraS, 15.)' Imit'ב in der angegebenen Vocalisation vorkom-
weiche bemerkt: 5!! א״לף וכתיב ה״א אהוא עזרא כל  

ה״א וכתי׳ חי״ת אחוד. עשר יותרי  ersehen ist. s. 
auch מ׳׳ש J®®• 19י

Nr. 212. Ebenso (nur dass ה׳ כתי׳ דכוות׳ וכל  fehlt) Ibeide unser Buch entweder mit ב׳ oder mit Kaf gelesen zu 
Mf. 2 ח׳. S. auch Mp. zu Dan. 5, 27. wo bemerkt wird ihaben scheint, so dass das angefuhrte nicht hierhergehort,

weil es entweder mit Kaf geschrieben wird, oder 2 Mai 
vorkommt. Ein Beweis dafiir, dass sie beide gleich gelesen

men. Was aber במחלקותירים betrifft, so steht im Verse 
vorher (2 Chr. 31, 16.) nach den Ausgaben (Buxt. in der 
Concord, liisst’s irrthiimlich aus) כמחלקותיהם י  weiche

20; ח׳ דקריי׳ מייחדין כ״ב ואינון הסיר קרי׳ וכל לי׳ חפיר
ה׳ קרי׳ וכל • l̂ cl der Aufzahlung fehlt aber ein Vers, wie 

auch Mf. 1. c. ed. Buxt. am Schlusse bemerkt wird. Unser wurden, ist, dass sie nicht zu dem alphabetischen Verzeich- 
Buch hat 22 Worter, indem קיף (Jud. 21, 14.) mehrgezahlt; niss von Wortern, die eiu Mai mit 'ב ^
wird; wobei aber auffallend ist, dass es nicht mit He vor-׳ !anfangen (s. oben Nr. 4.) gerechnet werden. Jedenfalls 
kommt und also das ה׳ דכוותי׳ וכל  Ueberschrift da-j25 fehlt ein Wort in unserm Buche, da in der Ueberschrifk 
zu nicht passt, wenn man nicht etwa an הין dachte,j 
was doch nicht gleich vocalisirt ist? — Sollte dieses חיף 
und das אהוה vorigen Art. (s. oben) etwa mit Vorsatz' 
in der Mf. 1. c. ausgelassen worden sein? — |

Nr. 213. Ausfiihrlich angegeben Mm. 1 Chr. 8, 7. undl3Q 
ohne Stellenangabe Job 30, 12. Cant. 6, 6. Mf. ק׳ 26. —ן.
S. 1 מ״ש Chr. 1. c. — j

Nr. 214. Ebenso angefuhrt Mf. '23 י. Wahrend nunj 
Mf. ed. Buxt. רןן0ע  fehlt, lasst unser Buch ויביא (Neh. 8,2.)j 
aus. Mf. ed. Bomb. 1525 hat beide; es sind aber dann 28,135 
obgleich in der Ueberschrift 27 = ב״ן angegeben ist. —|
Heidenheim fubrt eine Handschrift an, weiche 29 ״כ'׳ט! 
angiebt und zahlt noch hinzu: יניסף (Deut. 32, 30.), wozu!

 mit dieser Angabe stimmt auch Mp. zuj ; לי Mp. bemerkt' ’י” . • L ׳
vielea der angefiihrten Stellen Uberein, da sie oft כ״ט *“־ j40 
giebt. — Uebrigens muss das 'י׳ בןןי' לי  in der Ueberschr. 
auf die Aussprache mit Chirik (was die Mf. mit dem Zusatz 
 wahrschelnlich sagen will) bezogen werden, da בהירק
mehre der angefuhrten Worter, als |שבותם י שבות < עפרו

29 = ן2ב" . angegeben sind und nur 28 Worter aufgezahlt 
werden. Vielleicht ist’s eius der obigen, oder das einge-
schaltete 1* ®■®̂ יבדמות® Anfangausgefallen sem kann.
S. oben Anmerkung zu Nr. 5. —

Nr. 216. Diese Stelle ist in der gedruckten Massora 
nirgends angefuhrt. S. Raschi zu Ps. 45, 10. wo er sie aus 
dem סעדיה רב נקוד  anfuhrt. Aben Esra zu dieser St. 
scheint Raschi nicht genau beachtet zu haben, wenn er 
glaubt, deiselbe meint, es werde ohne Jod geschrieben, da 
er ausdriicklich dieAusnahme des Jod vor Dagesch anfiihrt. 
Um nicht weitlautig zu sein und die betrefifenden Stellen 
aus Aben Esra und Kimchi abzuschreiben, will ich auf ̂ ט   
zu Jes. 42, 24. Ps. 45, 10. Prov. 30, 17. und Dan. 12, 2. 
verweisen und hier nur noch bemerken, dass unter den 
Verschiedenheiten der Leseart zwischen |אשר ב  
 tזעשso angef ביקרותיך allerdings ed. Bomb. v. 1525 נפתלי
ist, dass es nach ב̂״ ohne Jod und nach ב״א mit Jod ge- 
lescn wird gegen Aben Esra und Kimehi. — Man sieht aber 
aus dieser Stelle, dass unser Buch die alte M. vor sich
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15
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1 Wenn es in nnserm Buche heisst ' ו3ן מלין  nach
der AufzShlung der 6 Stellen folgt: ' ו3ד כתובים וכל  

במ״ו ס . ist das richtig, indem in den Hagiogr. (כתובים) 
3 mit ן׳ (Ps. 91. 13. Job 7, 12. und Neli. 2, 13.) and 3 mit 
Q am Ende (P8. 44, 20. Job SO, 29. und Thr. 4, 3.) vorkom- 
men. Damit stimmt auch die etwas anders gefasste Mm. 
zu Ps. 91, 13. iiberein, indem daselbst die 5 in den andern 
Schriften und die 3 in den Hagiogr. zusammengefasst sind 
und also richtig in בלייעןץ H 8 in almlicher Form mit 
 .am Ende bemerkt wird. Wenn aber Mm. Ex. 1. c ן'
angegeben wird ' ץ לי^ץ ח"  *̂Qd auch die 8 Stellen ange- 
fiihrt werden und dann noch hinzugefiihrt wird: כתוב'ם וכל  

דכוו׳ ס  ist Letzteres falsch, da ja die 3 Stellen aus den 
Hagiogr. schon mitgezahlt sind; die letzten Worte miissen 
also gestrichen werden, oder es muss statt 'רן gesetzt wer- 
den !5 -ך  und die 3 Stellen miissen fehlen. Ersteres ist 
das Richtigere. —

N r. 207. Diese Angabe ist in der gedruckten Mass, 
nicht vorhanden.

Nr. 208. Dieser Art. ist zum Theil angefiihrt Mf. 'י, 
26. wo aber nur '4 =ך  solcher Worter angegeben werden. 
Unsere Angabe ist die richtigere, weil alle 6 genannten 
nur ein Mai vorkommen. Auffallend ist, dass unser Buch 
 nicht mit rechnet, das doch auch nur (.Ps. 55, 14) אלופי
ein Mai vorkommt? Man kann aber auch nicht leicht 
das 'ו in '7 ־ז verwandeln und אלופי mitzahlen, da nach 
בפסוקא ב׳ :foigt ומיודעי  h. es kommen 2 in demsel- 
ben Verse vor, wiihrend es mit 3 אלופי waren und miisste
heissen בפסוקא ג׳ •

Nr. 209. 1st ausfuhrlich angegeben Mf. '25 ,י uuter 
יחיראין ז׳  w. wo aber nur 6 aufgozahlt sind, wie der 

erste Herausgeber selber bemerkt. — Aber auch ']:7 ist 
unrichtig, denn es sind 8 Ausnahmen, wie sie unser Buch 
richtig angiebt, denn es fehlt daselbst צבאתי '̂ ^̂d נע^יאי 
bei welchen auch Mp. bemerkt 'לי. Wenn es aber in der 
Ueberschrift heisst: בחירק רכותי׳ וכל  , so muss das wohl 
heissen: ' !כוותי ולי'  da die meisten (ausser מסדשי) 
Chirik haben auch nicht haben konnen.

Nr. 210. Ausfuhrlich angegeben Ez. 6, 9. u. ibid. 
45, 12. und ohne Stellen: Mf. 3 יקמץ• Warum die Mass, 
es unter 'זוגין ה  zusammenfasst, weiss ich nicht zu er- 
klaren, da es ja 10 einzelne, beziehungslose Worter sind, 
wie es auch unser Buch richtig unter מלין י  angiebt.

צבחר פשט'  «teht fur קטן =סתח סגול  bekaunt und

25

ausser וירפאו nicht zahlenj das ,“3לן ist nur in der Schrift, 
nicht aber im Laut verschieden. Beim מ״ע ist’s auffallend, 
dass er die unserer Angabe nicht anfiihrt.

Nr. 203. Ausfuhrlich angegeben Ex. 20, 8. und ohne 
Stellenangabe Gen. 28, 19. Ex. 34, 25. 2 Reg. 11, 4. Ps. 
59, 10. Mf. '2 ,ן. und 'jy, 4. S. מ״ש Deut. 5, 12. und Jud. 
18, 29. Wenn Ex. 20, 8. לוש (J״d. 18, 29.) fiir ליש in den 
Ausgg. steht, so ware das fvir einen Schreibfehler zu halten, 
wenn nicht Mpt. Hamb. zu Gen. 28,. 19. es ebensaOiatte.
s . .z• St מ״ש

Nr. 204. Ebenso 2 Reg. 11, 4. und ohne Stellen- 
angabe Ps. 59, 10. 2 Chr. 23, 1. Mf.5 ן׳ 3. ש׳, • S. מ״ש 
Ps. 42, 10.

Nr. 205. 1st ansfiihrlich angegeben: Jes. 30, 7. Ps. 
39, 11. Job 9, 13. und ohne Stellenangabe Ps. 87, 4. und 
M f.1 ,ה׳ ר • Wenn Jes. und Ps. 1. c. in d. Mm. noch hin-

zugefiigtist: לבבך ורהב ופחד נ״ל וא׳  so ist das wie מ״ש
mit Recht vermuthet, Hinzufugung des ersten Heraus- 
gebers, der wahrscheinlich an die Leseart des R. Juda Chiug 
dachte (s. desselben הנקוד פר □ ®d. Dukes S. 183 und An- 
merkung), der ורהב ™it He Best, w׳as aber nach unserm־ T :Buche, das es nicht erwahnt, (ebenso in Mpt. Hamb. Jes 
51, 9.) und den meisten alten Graminatikern und Commen- 
tatoren sowie auch Ausgg. unrichtig ist, indem esmitCheth 
geschrieben wird. S. ausfiihrl. dariiber Kimchi W. B. s. v. 
und מ"ש zu Jes. 60, 5.*).

Nr. 206. Ausfuhrlich angegeben Ex. 7, 9. und Ps. 
91, 13.; ohne Stellenangabe Job 7, 12. und Mf. 5.
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1) lleidenbeim  fUhrt folgeade 2 Angaben a n 8 2 Handscbrif- 

ten an :

ב ה ' ר ' ו ן ג י צ מ ׳ ק י ס ו  

ת א כ ל ד ל ח ב כ ה ר  p s . 89 ,11 .
-  T

י ר ז ו ב ע ה ר  Job  9 ,1 3 .

ץ ח ב מ ה ר  Job  26,11.

׳ ח ג ת ס

ר י כ ז ב א ה ר  p b • 87, *•

ה ת ת א א כ ד  p ®• 89,11 .

ב ה ם ר ת ה ב ש  J«s• 8 0 ,7 .

and  fttgt h in z a ; w enn in der ew eiten  S lelle P 8. 89, H . angefObrtj 

iat, ao sei das Schreibfehler, weil dieses ב ה ר  m it Kamez des Rescbj
-  T I

(wie oben angefUlirt) geschrieben w ird ; es m ass dafOr s teh en :

ת - ב צ ח מ ב ה ה ר  Jes . 51, 9.
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aber daselbst fehiL Der Sinn der Angabe ist aach hier 
winder (al3 יחלוף angef.), dass die bez. Worter sonst mit 
blosscm 'מ praefix, vorkommen.

Nr. 197. Ausfiihrlich angegeben Mm. Ex. 6, 23. und 
ohne Stellenangabe Mf. 'q, 15. S. 2 S. 22, 4. und
Jer. 31, 15. (in beidea Stellen dea מ״ש ed. Wien fehlt vor
A.uch e- •מיחדין מ' x . 1. c. fehit: מן״ וחך מ׳ חר •“

Nr. 198. Ebenso Mf. '4 ,א. und ohne Stellenangabe 
Ex. 6, 24. S. כן״ש ausfiihrlich Cant. 8, 10, und Ps. 93, 5. 
Mf. 1. c. muss verbessert werden 5 לצנאכם לצאנכם  

ת1רבא  statt דכאות• Der Smn dieser Angabe ist, dass die 
genannten Worter ein Mai mit horbarem Alef vorkommen, 
whhrend sie sonst gar nicht mit Alef gelesen werden, wie
אביסף י לצנאכם sonst אביאסף  sonst ■לצאנכם •״ ־״
od. mit ך,׳ u.י׳ u. drgl. als אךך sonst הדד (s. Mf. das. Nr. 3.)
ממסורח׳ לבד in דאו u. s. w. — Das בלויי sonst בלואי
gehdrt nicht hierlior, da es sbnst nicht wieder vorkommt.

Nr. 199. Ist ausfiihrlich angefiihrt 2 Reg. 16, 7. und 
ohne Stellenangabe Mf. '5 ,א . S. 2 מ"ש Reg. 19, 25. Das 
 verbessert werden, wie es י״י in 2 Reg. 1. c. muss in י״ן
aueh Mf. 1. c. hat. Wenn unser Buch in der Ueberschrift 
 angiebt und nur 15 aufzahlt, so ist wahrsch. das י״ן; 16
vorletzte Wort: 1) פלנסר Chr.5,26., sonst 2 פלנאסר Mai) 
das 2 Reg. 1. c. angefuhrt ist, ausgefallen. Die Mp. 
zu 1 Chr. 1. c. muss heissen ' א מפקי' לא  — Auch 
in dieser Angabe ist der Sinn (als ®וחלוף י)® sonst mit
horbarem Alef vorkommen und wenn auch □'ח^א dieser 
Form (Part. Kal pi. m.) nicht wieder vorkommt, so miisste 
es analog mit חטאי doch□חטאי heissen. — Qהסודי^̂ ommt
sonst □ יהאסורי השפות  sonst' יהאשפות קרוא  sonst קראי
vor. S. iibrigens Kimchi W. B. unter נשא Michlol ed. 
Venet. parv. S. 172 flf. wo noch mehr der Art genannt 
sind? —

Nr. 200. 1st ausrdhrlich angegeben Gen. 42, 38. u.
1 Chr. 7,1. und ohne Stellenangabe: 2 S. 23, 37. Mf. '6 ,א . 
S. 2 ש”מ  Reg. 19, 25. und Jer. 6, 13.

Nr. 201. Ausfiihrlich angegeben Gen. 25, 24. und
1 Chr. 7, 1. und ohne Stellenangabe: Mf. '6 א. S. מ"ש
2 Reg. 19, 25. Jer. 6, 13.

Nr. 202 findet sich nicht in der gedruckten Massora. 
S. מ"ש J®*■. 6, 13. der auf einige Verschiedenheiten dieser 
beiden Stellen aufmerksam macht, doch aber unsere An- 
gabe nicht gekannt hat. Uns. Angabe rechnet nur לןוגין 
also nur Worterpaare, kann also die daselbst angefiihrten
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angefiihrt Gen. .34, 7. was aber anrichtig ist; s. dariiber ausf.
מ״ש חדות מבין  Deut. 31,16. wir sehen

hier wieder, wie richtig und urspriinglich die Angaben uns. 
Buches sind, aber auch zugleich, dass die gedruckte Mf. 
unser Buch wenig benutzt, wonach Levita in 8. Verrede 
zu Mass. Hammass. zu berichtigen ist; sowie, dass dem 
grossen Kritiker Norzi manche geistreiche Erklarung erspart 
wordeu ware, wenn, er unser Buch vor sich geliabt hatte.

Nr. 196. Ausfiihrlich angegeben Mf. 'q, 3. und ohne 
Stellenangabe Ps. 41, 14. In Mf. 1. c. fehlen 2, die unser 

■ Buch mehr hat, nemlich מהתפת מהגגות י  musste 
daher das ומהגר (®i®ht ומר,גוי ומהלוים) hlnzurechnen,
um die Zahl auszufiillen, was aber falsch ist, wie unser B 
bemerkt: ומה׳ ותרין ; diese 2 gehoren also nicht zu der 
Zahl 22 ־ כ"ב • *li® unter ממסורת׳ לבד  angefUhrten
betrifft, so gehoren sie nicht hierher, weil sie nicht ausser- 
dem mit מן vorkommen, worauf unsere Angabe Gewicht 
legt. Es ist daher auch Mm. Ps. 1. c. hinzuzufiigen: ובל

מן קריא • -  ,
Nr. 196. Ausfiihrlich angegeben Mf. 2 •מן. and ohne 

Stellenangabe Ex. 18, 13. wo auf Ps. 30 hingewiesen ist,
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S. 4 b 0 (1. H eidenhdra , wo t*r ל ח ם א י רנ א . הו מ  s'fttt ך י ח י  hat ;  soiUo 
ab e r h ier nloht eino Anspiolung: soin au f Talm . babl. Jom a 52» u. b, 
wo Isai b. Ichuda unscro M assora anfubrt u n te r ת : י א ר ק מ  E'OH

ה ר ו ת ן ב י א ם ש ה ע ל ר כ י ה ו כ ו  und der Talm ud scib s t hinzufagt,
dass ;iiisser dieseu 5 im Pent, es uoch ahnliche g iebt In d(»n Proph.

( « א ׳ ת' ״ י ר ו א ד ב ) א ל כ י י ל א י ב נ ר א ב כ י א b rt ja  Aben E sra  tm 
zachu tii ibid, a n ן ו.ם : י כ ר ב ר ד ב י ח ש י י ו ש נ א ל ר ק מ ת ב ו ל ס מ ה  

ן ס^י קי ת ם י י ר ס ו ו ס ב ו  doch gewiss die ®י ״ ר ב ד ד י ח י f die taimu-
diseba Q uelle sich bczicht, s. oben N r. 168 und An^uerkung daselbst. 
AufiTallend ist seiuo Polcm ik gegen beide .Stellen, w orilber e r f1־oi- 
lich sich selbst aber sehwach enlschuld igcud b inzufiig t: א ל ר ו מ ו א

י י כ ל ם א י ש ו ר י פ ם ה ת ה מ ' א ו כ י ו ע כ ו ד י י ת ע ד י י ת כ ע ד  
ן ו ט ק ה ה י ה ם ש י נ ו מ ד ק ה ב ב ח ו ר נ ת ע ד מ • —  e s  scheinen  lu der

M assora 10 derartigo  V erse gew esen zu sein , 5 Im Pen t, (die sich 
im Talm ud erbalton  haben) und 5 in der Ubrigen heil. ScUrift, die 

mit der Z eit vergessen wo: den, von denen einige A. E sra  I. c. an- 
fUhrt; s. A cbnliches oben Nr. 182, 183 und unsere  Bem erkung

( ו עשרה ״ ״ ק • *>ei uns: 'בנ״ך ה' בתורה ה )• s. Tosaphoth joma 
1. c. s. V. משקדים שאת • D ie Prago  (e inge ie ite t m it א י(תימא ר,ן
w aram  die 5 S tellen  n icht nach d e r Reihenfolge d e r h . Schrift auf• 
g ezah lt sind, findot ihre A ntw ort darin , dass sie  m a s s o r e t i s c h  
und  nach elnem  (chald.) G edenkzcichen tra d ir t s in d ; 8. das Deut. 

SI, 16. angeftlhrlo Zeichen, daa etw a gclesen  w u rd e ו : ב י ט ו א א ר ו ה נ

4 ע  ש ו ה י א י י ט ב ש ה ו ש מ ל a das א י ט ב ש  ohnodies scbw ierig  1st w r 

ר •י ם"ש ו ר א  Dent. 1. c. —
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הרבים ים1-1ה  liest, da es i. d. Ansgg. רבים ohne ה׳ Steht.
Vielleicht bezieht 8ich die AngaLo auf das , ים13ה ך 
das so mit רבים nicht wieder vorkommt, obgleich bei den 
andern St. sie auf das 2te Wort sich bezieht; s. vor. Art. — 

Nr. 190. Ebenso Mf. 100.
Nr. 101. Ausftilirlich angegeben Hos. 2, 6• and ohne 

Stellenangabe: Job 5, 2. C, 2. 10, 17. Mf. 2. and 8 *ש. 
Die Mass, zu Hos. 1. c. hat als Ueberschr.םלין ohne bestimmte 
Zahl and fiihrt 20 Stellen an und zwar 17 von unserer An- 
gabe und die 3 folgenden: 2) וג1נע  S. 1, 22.), רנה1ע»פ

י  . .■ T : :(Jer. 49, 3.) und שועןחי (Jes. 10, 13.), welche in unsenn 
Buche fehlen, das aber eins: תרף mehr (.IS. 5, 9) וי̂י

: T • “

hat. Es waren demnach 21 (ם"א) W. in denen ausnahms-
weiso Ssin f. Sameeli steht. — Mp. hat bald ח”י  und bald
ם' ; s. z. B. Mp. zu 1 S. 5, 9. die ganz mit unserm Buche
stimmt. Die Ausgg. haben ,נסןיך und ,םפירנד *uit Saraech, 

תי1ע1ש wie sie auch unser Bueh auslasst; iiber. , *. • “יי י * . .  Kinichi
W. B. s. V. ישפה u™ aber nicht weitUlufig zu sein, will ich
hier mir auf ש מ׳  û obigen Stellen hinweisen, besonders
auch auf Gen. 31, 47. Jud. 4, 18. Jes. 3, 17. (?) Jer. 49, 3.
Hos. 5, 2. 8, 4. 9, 12. P8. 101, 3. Thr. 3, 8. Mpt. Haiab.
zu Ex. 33, 22. hat 5 ס”לי !ahlt aber uur 17 und Ifisst von
denen zu Hos. 1. c. □נשוג י שת  und שתי1ש  uus) ebenso

T ־  T • ••

zu Koh. 12, 11. — Es gab demnach, und wie unser Buch 
wahrscheinlich als alte Massora richtig hat, 18, die urspr. 
als solche gez&hlt wurden; spUtere Angaben, die in ver- 
schiedenen Handschriften auch noch einige andere Wbrter 
fanden, in welchen das ען fiir 'q stand, erweiterten ent- 
weder die Zahl, wie in '3  u. 8. w. oder Hessen auch die 
bestimmte Zahl ganz aus und setzten יסלין giinz 
unbestimmt, wie die M. zu Hos. 1. c. Uebrigens muss es
Hos. 1. c. heissen (bei ̂ז תשככני הפר(משכתו י  st.תשכבני•
Ueber ען3י3« ־ welches 4 Mai mit Ssin vorkommt s. Job 5, 2. 
6, 2. 10, 17. Mf. 1 .3 מ״ש 1 י® iind ,ע  h H5• l"rov. 6, 2. 

Nr. 192. Ebenso Mm. zu Ez. 20, 44.
Jfr. 193. S. Mp. Gen. 30, 38. und ש”מ  daselbst.
Kr. 104. 1st ausfuhrlich angegeben: Deut. .31, 16• 

und ohne Stellenangabe Mf. 9. S. ש”מ  ♦̂̂u Stellen; 
auch Gen. 34, 7. 49, 7. Ex. 24, 5. und ausfuhrlich Dent.
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Name Qottes ist, wahrend bei uns nur ט׳ 9 80־= wohl in der 
Ueberschrift als in der Stellenangabe genannt sind, indem 

ה׳ והפלה  «ud ה׳ תךןז1וה  fehlen. Es ist auffallend, dass 
unsere Angabe, wie im folgenden Art. die Eigenthiimlich- 
keit, dass das zweite Wort der Name Gottes, 1 אדבר׳st 
nicht bemerkt? Sollto etwa unsere Angabe desswegen das

אדכרא ובתריהון  ausgeiassen haben, weii אדני ויתץ
(1 Eeg. 22, 6.) zu den וודיא קל״ד  (s• Mf. '23 ,אך. Mm. zu 
Ex. 34, 9. Jes. 38, 16. und 1 ש”מ  Eeg. 3, 15. Mai. 1, 12. 
P8. 90, 17. Thr. 2, 18. 3, 31. —) d. h. zu denen die אדני 
geschrieben werden, gehbrt, das also kein 1 ארכדאst• — 
Ueber den Ausdruck: 8 מלין תרין ב׳ ב׳ זוגין . AehnI. 
Nr. 188 und soli heissen: Gruppen von je 2 Mai vorkomm. 
Worterpaaren. Unsere Ueberschrift scheint aber im Ganzen 
etwas corrumpirt, zumal das י״א der Mf. schon desswegen 
richtiger wSre, well es eine Paralellzahl zum folgenden 
Art. ist, der gleichfalls י״א hat. •

Nr. 186. Ebenso Mf. 43 ,אך. nur dass daselbst 
אדכרא ובתריהון  bemerkt ist, was in unserm Buche fehlt. 

S. vorigen Art.
Nr. 187. Ausfuhrlich mitgetheilt Mm. Jud. 1, 1. 

(Umschrift) und ohne Stellenangabe: Deut. 7,12. P8.117, 2. 
Prov. 28, 6. Mf. 44 ,אך*). Jud. 1. c. sind zwar in der 
Ueberschrift 'מ angegeben, wie bei uns, dock sind 41 aufge- 
zahlt, indem ', ך וקוי  dazu gerechnet wild, was aber 
unrichtig ist, da dies 2 Mai vorkommt (Ps. 37, 9. und 
Jes. 40, 31.) und wenn diese auch etwas vcrschieden 
gelesen werden, (s. W. B. des Kimchi 8. v.) so gelten sie 
der Massora dtch fiir dieselbo Form und darum ist dies 
Wort nicht hierher zu rechnen. —

Nr. 188.' Dies Verzeichniss ist zum Theil mit 
Stellenangabe angefiihrt: Mm. Ex. 25, 30., das durch unsere 
Angabe erg'dnzt und berichtigt werden muss. Mm. Gen. 
35,5. ist angegeben: נסיב לא חל חד ^11 ׳ D |D חי  

תיבות בריש ה" " Mf. hingewiesen, was beides
unrichtig ist, indem es mehr als 9 Worterpaare sind (wie 
sie auch bei uns und Ex. 1. c. nur als אלין oder ןןגין ך,לין  
angefiihrt werden) und auch in Mf. nichts dariiber ange- 
geben ist. !

Nr. 189. 1st in der gedruckten Massora nicht zu|40|'31, 16.*). Die Massora zu Deut. 1 . c. hat statt Gen. 49, 6. 

finden. — Merkwiirdig ist, dass unser Boch Ez. 39, 2 7 . --------------
---------------------- 1) 8 . Ab. E sra  Zaehoth gegen Ernie, wo ea ל כ ה1 ו

1 ) W enn ta  dieaen S tellen  aul ש י ל ר א ן ז שי  W ngewie»en i«t, ע ר י ר א ו ב ע ו ב א צ מ י ש ר ב ד ד כ י ח י ש ה י ה ש ר ש ם ע י ק ו ס א פ ר ק ס ב

ao ■oil da* ש ם רי י ט פ ו ש  beUnen. j ׳3ן י . Dieselbe Stelle kommt vor Im ם י ג ז א ט  von demielben V ert
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prophetiflch ausgegprochen hat, angeluhrt werden. Unsere 
 lalkut 1. C. i8t dlesen dreien ganz ahnlich und הגהה
wird aach, wie bemcrkt, dem רןמי איש לןלונימוס  
beigelegt. S, Zeitschrift fur die Wissensch. d. Judenthums 
von Zunz s. 306.( הגאון רבינומשל□ ), s. 319. קלונימוס ר׳  

מרומי ״ nd Rappoport: Biogr. des R. Nathan, Verf. des 
Aruch Anmerkung 36. und daselbst Biogr. des R. E. Kallir 
Anmerkg. 19. — Pragen wir aber, was hier die Hanptsache 
ist, warum hat die Massora wirklich nur 10 solcher 
 gezahlt, da es doch, wie nachgewiesen, viel mehr וחומר
der Art in der heil. Schrift giebt, 80 ist hier Avî der die Be- 
merkung zu machen, dass die Massora selbst, wo sie nicht 
allgemeine Angaben (s. oben 59.) sondern auch be- 
stimmte Zahlen angiebt, sich an gewissen Zahlformen 
und Zahlparalellen halt, ohne andere ausschliessen zu 
wollen, wie das schon mehrmals in diesem Werke (s. z. B. 
Nr. 95 Ende, Nr. 194. Anmerkung פסוקים ׳!שרה ’ .̂uch 
' zu Ps. 24,4.) — besonders durch die מ״ש ממסורת ולבל  — 
bemerkt und darauf hingewiesen worden. —

Ifr. 184. Ausfiihrlich mitgetheilt Ex. 39, 4, Est. 4, 8. 
und ohne Stellennachweis Prov. 5, 22. — Ex. und Est. 1. c. 
geben 13 ־י״ג an, indem sie ת1מנו ״ lehr als unser Bucb 
aufziihlen. Dass Letzteres es nicht zahlt, ist auffallend, 
da es 1) מנוות S. 20, 1.) oben Nr. 81 zu denen ziihlt, in 
welchen ein Waw in der Mitte des Worts wie Jod gelesen 
wird (wie auch מוית! imd וות!̂  -daselbst und hier ge ’׳̂!
zahlt sind), es aber nicht zu denen (in Nr. 91) zahlt, in 
welchen zwei auf einander folgende Buchstaben versetzt 
sind, wie es die andern וית! rechnet, folglich muss es ת1מנו  
geschrieben sein und gehort mit Recht hierher. ש מ  
1 S. 20, 1. (auch I S. 19, 18.) bemerkt nichts vom Doppel- 
waw und liest im Gegentheil Waw und Jod, w׳as aber gegen 
Massora 1. c. ist, die er gekannt hat. Die Mm. zu Prov. 1. c. 
giebt auch nur 1 '̂ם ̂י*  unser Buch; es liisst sich
aber nicht erweisen, ob es absichtlich oder fehlerhaft so 
angegeben ist, da daselbst die Aufzahlung fehlt. Ueber 
die 4 Mai י|ןןץ mit Doppelwaw s. Mm. 2 Reg. 7,9. Ps. 51, 7. 
Prov. 5, 22. 1 Chr. 21, 8. (und Raschi das.) und Mf. 8 ,ען. 
auch מ"ש Stellen. S. auch Pinsker, Einleitung in
das Bab. Hebr. Punct. S. 122 ff.

Nr. 185. Ist angefuhrt Mf. 45 ,אך . Daselbst heissts
aber in der Ueberschrift '" בליש וי"ו גסבין ב”ב מן וגין1 א  

ארכרה ובתריהו׳ תיבות׳  d. h. 11 paare von je 2 wortem,
von denen das erste mit Waw anfSngt und das zweite der
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Stelle, wo es heisst: חשך של ק״ו וה הרי אומר ר׳ ״ •».
(8. auch Raschi Gen. z. St.) sondern besonders auch aus 
Talm. Jeruschalmi, Sanhedrin Abschn. 17. ( ישראל יכל  ®d. 
Krakau p. 27. col. d.), wo es heisst: בזה ה' לבל כי כתי׳

בק״ו וכו׳ אהד במקרא כפר אפי׳ מנין וכו׳ אלא לי אין  
וכו׳ קין יקם שבעתים כי אחר והומר בקל וכו׳ אחד

auf welche Stelle grade als erste der 10 ״ן ק  hingewiesen 
ist, da man sonst gewiss die allgemeinere und von R. Is
mael im ספלא angefiihrte (Num. 12, 14.) angegeben hUtte. 
Wie aber die Anfiihrung unseres Buches sich als die altere 
und richtigere zeigt, so ergiebt sich die Hinzufiigung des 
R. Kal. als eine willkiirlichere dadurch, dass es ja, ausser 
den vielen andern Stellen der heil. Schrift, in denen die 
Form des ' וחוט קל  iiberhaupt vorkommt (8. den Com- 
mentar תאר יפה  i• ® ״ ״ “d besonders die schone Bearbei- 
tung der הגלילי לל״י בליתא  anter dem Titel נתיבות 
 .herausgegeben von H. Kazenellenbogen ed. sec עולם
Wilna 1858 (59), S. 15 *י ff. u. S. 121“ ff., wo in letzter St. 
allein iiber 23 solcher Stellen angefuhrt sind, — welche Hin 
weisung ich m. w. Freunde H. L. Rosenthal verdanke 
gar viele giebt, die cbenfalls wie die Ez. 1. c. mit ף (לי א  
den Schluss des ק״ן  einleiten z. B. 2 S. 4, 11. Prov. 11, 31. 
15, 11. 19, 10. Job 15, 15. auch mit ואיך wie 2 S. 12, 18. 
s. Prov, 11, 31. ed. L. Lowenstein ausf. — S. auch Raschi 
zu Ez. 1. c. der das כי אף  als Ausdruck des ״ן ק  im All־ 
gemeinen anerkennt, ohne wie sonst (Gen. 44, 8. Ex. 6, 12.) 
auf die ק״ן עשלה  hinzuweisen, w'oraus hervorgeht, dass 
er die Verbesserung des R. Kalon. nicht kannte oder nicht 
anerkan̂ ite. obgleich er diesen ja oft anfiihrt u. besonders 
Talm. Beza 24יי mit der hochsten Verehrung von ihm spricht:

ושמו רומא מן בישיבה ויושב וקן גדול אדם לשם שבא  
וכו׳ הש״ס בכל ובקי קלונימום ר׳ ■ Dass aber r. Kai.

nicht selten, grade durch seine ungemessene Kenntniss des 
Talmuds und der jiidischen Litteratur iiberhaupt — so wie 
etw'a in neuerer Zeit die grossen Gelehrten ילנא וו אלי׳ ר׳  
und ברלין ישעי ר׳ — ״״ d durch den sichern Tact 
gleichsam prophetisch ( נבואה כמפי ) nianche schwierige 
Stelle durch eine veranderte Leseart berichtigte s. 
Raschi zu Tract. Sebachim 45*י zur Stelle: ל״ש נומא ג ה״
u. 8. w. בשעת גאון קלונימוס בר משולם פירש שכך  
□ richtiger ימיתתו משול ר׳ של אביו קלונימוס ר׳
heissen muss, nach Tosaphoth Tr. Menachotb 109•* s. v. 
ina Namen des (הגהות) Verbesserungen̂  • • • בתחילה
R. Kalon., die er kurz vor seinem Hinscheiden gleichsam
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Nr. 182 u. 188 findet sich gleichfalls nicht in der 
gedruckten Massora.

Auch hier sieht man, wie alt die traditionelle Massora 
unseres Buches ist. Denn wahrend die gedruckte Massora 
dieses Verzeichniss nicht aafnahm̂  wahrscheinUch weil es 
keine engere Beziehung zur Textesform hat (obgleich sie 
Shnliche Bemerkungen aufnimmt z. B. dass 4 noch vor der 
Geburt ihren Namen erhielten: Mm. 1 Reg. 13, 2. Mf.
12. אתבריאו לא עד שמהתהון נקראו ד' ) und mehr zu
den Deutungsregeln der heil. Schrift gehort, ist unsere An- 
gabe die reinere Quelle des Midrasch und hat auch das 
Eichtigere. Im Siphra (Anfang der Boraitha des R. Ismael) 
und im Talmud, wo, wie etwa Baba K. 25* Baba B. 
Ill®, Sebacbim 69'’, Veranlassung dazu war, wird sie 
meines Wissens nicht angefiihrt; aber im Midr. rab. par.

ĝ (מקץ) gen Ende und im lalkut (das. § 150) wde 
auch zu 1 Sam 23 (§ 132.) wird erwahnt: וחומר קל עשלה  
 s. w. Abgesehen nun von der Unordnung der שבתורה
angefiihrten Schriftstellen im Midr., sowie dass sie im Midr. 
rab. im Namen des R. Ismael, in der ersten Stells des M. 
lalkut im Namen des R. Simon (8. Frankels המשנה דרכי  
S. 24, 2.) und in der zweiten ganz anonym angefiihrt wird,
heisst’s immer , בתורך ק"ו יעשרה י ''® wort ,תורר ®!s
Bezeichnung der ganzen heil. Schrift genonyaaen werden 
muss (s. den Commentar Misrachi’s zu Raschi Gen. 44, 8.) 
wahrend bei uns 5״ im Pent, und 5 in den iihrigen Schrif- 
ten“ angegeben ist. — Was aber noch wichtiger ist, dass im 
lalkut an beiden Stellen nur 9 angefiihrt werden, wodurch 
eine Anmerkung zur letzten Stelle sich genothigt sieht, die 
lOte Stelle im Midr. r. (Ez. 15, 5.) als eine durch R. Kalo- 
nymos aus Rom hinzugefugte zu betrachten (s. 1 ו”יפ ט*  
Midr. r. 1. c. und den Commentar , משד ידי  zur selben 
I Stelle, die darin den Grand der Unordnung der Stellen- 
angabe, indem Ps. vor Ez. angefiihrt wird, linden wollen.) — 
Sehen wir hingegen auf die Angabe unseres Buches, 80 
fiihrt sie die 10 Stellen in gehoriger Reihenfolge auf, 
theilt sie nach gewohnter Zahlenparalelle in je 5, wie an- 
gegeben und fiihrt gleich am Anfang die in den Midrasch- 
stellen wahrscheinUch verloren gegangene lOte Stelle (Gen. 
4, 24.) an, so dass der Zusatz des R. Kalonymos — der 
wahrscheinUch unser Buch nicht gekannt hat — unnothig 
wird. Dass aber die Stelle Gen. 1. c. eine traditionelle 
und nicht etwa, wie die des R. Kalon. eine willkurlich 
hinzugefugte war, sieht man nicht nur aus Midr. rab. zur

in den Handschrifteu, als bei den Massorethen. S. מ״ש 
Gen. 11, 32. Num. 10,35. und Ps. 107, 23. Auch , לתורך סיג  
von R. Anschil Worms S. 16* S. und ' סופרי תקק  
z. d. St. u. A. Das Richtige ist, dass nach der Massora 
ein umgekehrtes Nun zwischen gewissen Versen*) stehen 
soil, die am deutUchsten in unserem Buche angegeben sind; 
darum fiihrt es zuerst 2 Dbppelverse an, zwischen welchen 
dasNunsteht, als: zwischen Num. 10, 34. und 35. und ibid, 
zwischen 10, 36. und 11, 1.; dann in Ps. 107, sollen 6 von 
Vers 23—28 u. das 7te ibid, z'wischen 40 u. 41 stehen; wo- !0 
durch sich aber herausstellt, dass unser Buch von der ge- 
druckten Massora 1. c. darin ahweicht, dass letztere das 
7te Nun in Ps. 107, zwischen Vers 39 und 40 gesetzt haben 
wiU, wahrend es nach unserm Buch zwischen 40 und 41 
gesetzt werden muss. Was sonst fiber Namen und drgl. 15 
dieser Art Buchstaben zu bemerken ist, (als לרקין אכין  
 -s. w.) gehort in das massorethische Hand מנודרות
buch. — *

Nr. 180. Kommt in d'er gedruckten Massora nicht 
vor. Ueber das Einzelne und besonders, dass an vielen 20 
Stellen die Mp. gegen unsere Angabe ist, z. B. להחבה

T •' ״  ** :

s. waiter unten*).
Nr. 181. Ebenso. S. dariiber 1 מ״ש Reg. 9, 18. 

Dan. 2, 9. und 2 Chr. 8, 4. und Bemerkung des Herausg. 
ed. Wien.

1) D er M erkw tirdigkeit w egen und um zu zeigen, w ie w eit diel 
A nsichten liber Form  und S tellung dleeee Nun von einander ab-' 

w eichen, w ill ich eine B em erkung H eidenbeim s zu Mf. aus einem  
a lien  M pte. h ie rherselzen , wo behaup tet w ird, dass ein  Nun in  30  

e i n e m  b e t r e f f e n d e n  W o r t e  um gekebrt geschrieben w ird, 

w odurch, w ie sich von selb s t versteh t, die V ersangabe eine ganz 

an d ere  w ird . Seine W orte  la u te n : ' ך ת ו ל ע ה ו ב ר ס מ ט נ

ן י ״ נ ו ת נ ו ר ז ו נ ׳ מ ו כ ן ו ע י ו ו ס פ ד נ ם ש ת ש ו ע ט ן ב כ ק ל י ת ע ה א מ  

י 35 ת א צ מ ת ש ר ס מ י ב ״ ם כ י ל ת ז ב ״ ל ק ״ ז ן ו י ל ' א ן ט י נ ו ת נ ו ר ז ו נ מ  

ת ו ב ת כ נ ר ו ו ח א ן ל ו ג ה כ ם ^ ז י נ ת ש ש ר פ ך ב ת ו ל ע ה ע ב סו ^ ב  

ר וב^^וחו מ א ה י ב ו ז׳ ה׳ ש ם ו י ל ת ז ב ״ י ק ד ר ו ם י י ת ה ו י ח א י ב  

ו ע ר ו ו ב ש כ <C ו י ת ו א ל פ נ ה ו ל צ מ ם י ב ש פ ה ^ ע ר ג ב ג מ ת ע ,ת ח י י ו  

ך פ ז ש ו ל ב ם ע י ב י ד ם < א ח ש י ל ו ז ע ו ח ו י מ י ת ו א ל פ נ י ו נ ב ם ל ד ל א ׳ ׳ כ ע  

40 ל ע ה ו ר ו צ ת ה א ז ׳ ה י ב ה ו ת ם כ ם ש ל ג ״ כ ע . א ר ק מ ה ב ״ ו ו ר •

2) D as 2 ם ׳ ר׳ U 19 .2 ה ( פ ר מ .) bezieh t sich  auf ה ו ם ק ו ל ש ל

und  soil hlnw eisen  au f Je r . 8, 16. und aussch liessen  ibid. 14, 19.

wo ,ד ו ק  der M itte des Verses s teh t und א  ס ר מ  o u t A lef ge• 
schrieben  ist.
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mit Kamez vor (und zwar 8 Mai mit א׳ und 2 Mai mit ׳,! 
am £ude s. Mm. Dan. 2, 7.) so dass das erste im Verse 
(Dan. 4, 15.) nicht פ^רא heissen kann, well es mit diesem

T : ‘

11 waren. Aber aucli das erste in Dan. 2, 6. nach unserm 
Buche ופשרא ŝt glelchfalls gegen eine
andere handschriftliche Massora, welche zu ,ופשרןר a»giebt: 
 d. h. dieses Wort mit He am Ende kommt 14 Mai י״ך
vor, was nur richtig ist, wenn auch das erste in Dan. 2, 6. 

ופשרה ״) !it He am Ende), gegen unser Buck gelesen 
lOiwird. — Unser Buch ist daher, wenn kein Fehler einge- 

jschlichen ist — auch gegen diese letzte Massoraangabe, 
Iwas seinen Grund darin liaben mag, dass diese der Leseart 
der Morgenlander (מדינחאי) folgt (s. Pinsker 1. c. oben 
Nr. 130) welche Dan. 5, 8. ופשרה lesen, wodurch

kehrten Fall bezeichnet, d. h. die beschrankte Zahl hat am 
Anfang des Verses das Waw, wahrend die andern am An- 
fang des Verses ohne Waw vorkomnien. S. Buxt. in der 
Concord, s.v. welcherEz. 1. c. והפ?נחה ״) “i* Waw) liest, was

T : ■ “  :

nachMf.^33.falschist, daesdaselbstausdrucklichals המנחה
T : ' “

(ohne Waw) angegeben wird. — Das 18 (̂ המנחה ז  Ez.) inT : • “
Mf. ist s 0 an der unrechten Stelle (zwischen 2 S. und 1 Reg.) 
angegeben, dass schon daraus hervorgeht, es sei ein 
Zusatz. —

Nr. 175. Diese Angabe ist in der gedruckten Massora 
nicht zu finden. Der Sinn derselben ist, dass diese 22 
Wiirter am Anfang des Verses nur ein Mai ohne Waw praef. 
vorkommen, sonst aber am Anfang des Verses immer mit 
Waw. — Es ist also Fortsetzung des vorigen Art. der nur
von Wiirtern spricht, die mit He anfangen, wahrend dieserjl5 es 14 werden; nach den Abendlandern aber, die in letzter 
die ubrigeii Worter dieser Art verzeichnet. Es scheintj jStelle ופשךא “ it ■Alef lesen, giebt’s iiberhaupt nur 13, — 
sogar, dass das וי״ן נסבק קרי וכל  auch hier gestandenl jUnser Buch, das, wie die Massora im Allgemeinen, den 
hat, da die Ueberschrift ira Manuscript etwas unleserlich' 'Abendlandern folgt, kann jene Massora also nicht adoptiren. 
ist, — Sollte aber nur gesagt sein, dass das verzeichnetej — .ledenfalls bleibt dann aber schwierig, warum unser 
Wort nur ein Mai am Anfang des Verses vorkommt ohne 20 Buch nicht drei rechnet, die mit Alef am Ende vorkommen, 
dasselbe mit Waw (praef.) zu berficksichtigen, so liiitte ja| da dem Obigen nach auch Dan. 5, 8. ופשרא “»i* -Alef ge-

schrieben wird. — Buxt. in seiner Concord, und Rabb Bib. 
wie auch Joblonski u. A. haben Dan. 5, 8. gleichfalls 
“ ופשרא it Alef, gegen beide Massoraangaben von Dan. 
4, 15. und die obige, die ר״ך angiebt. Schliesslich will ich 
noch zur Stiitze der Massora zu Dan. 1. c. eine von Heid. 
in der Concord, mitgetheilte Notiz anfiigen, welche nach 
einer alten Handschrift unter dem Alef von פשרא (Han. 
4, 15.) und ופשרא (!bid. 4, 16.) ein Punkt setzt, als 
Zeichen, dass es das He mit Mappik (,ך ) vertritt, woraus 
hervorgeht, dass auch diese Handschrift nur diese beiden 
mit Alef am Ende gelesen haben will. —

Nr. 178. Ebenso Mm. Jes. 44, 14. Jer. 39, 14. Prov. 
16, 28.

Nr. 179. Ausfuhrlich angegeben Mm. Num. 10, 38. 
Rabb. Bib. ed. Bomb. 1517 am Ende, wo es heisst: אותיות

בתורה ב׳ י לאחור אות כתיבין ופימניהון ט׳ הם מנוורות  
ובנחה י הארן בנסע ויהי :תורה י ה׳ גאולי ביאמרו וז׳  

נדיבים על בוז שופך ובו׳ באניות הים ירדי י יאמר
und ohne Stellenangabe: P8. 107, 23. wo sie auch נונין 

מגוזרו ורקין אכין ' geu*“ ut werden; in letzter 
Stelle muss 'ט statt ח׳ gesetzt werden, weil es 9 solcher 
Nun giebt, wie angegeben. Ueber Form und Stellung 
dieser Zeichen sind die verschiedensten Ansichten, sowohl

dus המנחה A4, 29. hier gezahlt werden miissen? s.
T : • ־

vorigen Art. —
Nr. 178. Ist in der gedruckten Massora nicht zu| 

finden. — j25
Nr. 177. Eine' ahnliche Angabe betindet sich Dan.

4, 15. ist aber von der unsern sehr verschieden. Jene ber 
zieht sich nur auf die Endung רא und zieht daher פשרא 
(Dan. 4, 15.) und ופשרא (ibid. 16.) zusammen, wahrend 
Dan. 2, 6. ופשרה (“ t̂ ה׳) gelesen wird. — Unsere Angabe 30 
hingegen liest Dan. 2, 6. (das erste) ופשרא “ t̂ Alef am 
Ende, stellt die beiden (mit Waw anfangenden) ופשרא 
zusammen und ISsst entweder das erste פשרא (Han. 4,15.) 
unberiicksichtigt, weil es nicht mit Waw anfangt oder liest 
— wofur die Ausgg. sprechen*) — das Reach mit Kamez. 86 
Dass letztere Leseart falsch ist, beweist nicht nur die obige 
Mm. und Mp. zu Dan. 4, 15. sondern auch eine andere
Massora zu Mf. יפש 1י  wo es heisst קמצין י' ופשרא  (wo-
bei auf Dan. 3 Ende hingewiesen wird, es daselbst aber 
feblt. —) d. h, 10 Mai kommt das Resch in diesem Worte 40

1) In  der R»bb. B ibel ed. Buxt. w ie auch ed. Jab lonsk i u. A. 

w ird  D an. 4, 15. 2 Mai א ר ט ס׳  gelesen , wXhrend Buxt. se lb e r inT : ■
der Concord, d a i e rste  in  Dan. 4, 15. א ר ש פ  He** nach Mm. und 

Mp. daselbst.
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Die Mm. zu דברהי (Koh. 1, 16.) i8t etwas verstiimmelt; 
besonders ist der Nachsatz: ו׳ נסכין קרי׳ וכל  
lessen, soHte das aus obig*em Grunde sein? — S. auch fol- 
genden Art.

Nr. 172. Angefiihrt ansfahrliok Mf. '4 ,ן. und ohne 
Stellenangabe: Est. 1, 18. Dan. 6, M. 7, 8. — Est. 1. c.
heisst’s (obne das Schlagwort והיום anzugeben): 2 ף״פ ׳׳ןץ  

כריש׳ ו׳ נסכין כ׳ כ׳ ימן  was etwa so zu nelimen ist, dass 
28 Worter nur 2 Mai am Anfang des Verses (in Beziehung 
auf das Waw praef.) eigenthumlich vorkommen und versch. 
von denen derselben Form in der iibrigen heil. Schrift. Es
ist zu lesen: וי״ף וי״ו נסכין מנהון י״ר כ״כ מן ר״פ כ״ח  

וסי׳ וי״ו נסכין לא מנהון • — Der Sinn der Stelle in uns. 
Bucheist, dass diese 14 Worter entgegengesetzt den 14 des 
vorigenArt. am Anfang des Verses nur 2 Mai mit Waw vor- 
koramen, sonst abet■ am Anfang des Verses immer ohne 
Waw; s. vorigen Art.

Nr. 173. Ist ausfiihrlich angegeben Mf. '22 ין. und 
darauf hingewiesen Gen. 27, 4. 48, 10. — Die Mf. I. c. hat, 
obgleich sie 12 =י'׳ב angiebt, 13 g^zahlt, indcm sie |  ןיךן
hinzufiigt, was aber, wie es mit Eecht unser Buch auslasst, 
nicht hierlier gehiirt, da es am Anfang des Verses (wie 
iiberhaupt) gar nicht weiter ohne Watv (יקן) vorkommt, 
also das ' ל כ א קרי׳ ו בין ל ס ן נ  «icht anwendbar ist, s. oben

10

16

20

Nr. 169. Ebenso Mm. Jes. 13, 16. und darauf hinge- 
wiesen, Mf. י̂ש Detztere hat ed. Bomb, 'j, was aber 
Buxt. richtig in ך׳ verbessert hat.

Nr. 176. Etwas verschieden angefUhrt 1 S. 5, 6. und 
darauf hingewiesen Mf. 3 יטח• Wenn in letzter St.5 ־ך׳. 
angegeben ist, so 8011 das heissen 8. v.a. im Buche Sam. da 
das 6te im Pent, sich befindet, wie auch unser Buch letz- 
teres besonders bemerkt und die andern 5 zusammenfasst. 
Ueber 'vorigen und diesen Art. s. Talm. bab. Tr. Megilla 
 -Tr. Sopherim Abschn. 8, 8. und fiber unsern Art. be .יי25
senders Vorrede des R. Jac. b. Chajim zur Rabb. Bibel (ed. 
Bomb. 1525 und in den andern edd. abgedruckt) und מ׳׳ע 
1 S. 6, 11.

Nr. 171. 1st ausfiihrlich angeffihrt Mf. '21 ,ן. und 
ohne Stellen: Num. 2, 7. Ps. 95, 10. Koh. 1, 16. Der Sinn 
dieser Angabe ist, dass diese 14 Worter nur 2 Mai am An- 
fang des Verses ohne Waw praef. vorkommen, sonst kom- 
men sie am Anfang des Verses immer mit Waw vor. 
Merkwfirdig ist, dass unser Buch נתחה angiebt, das Mf. 1. c.

T ״־ T

fehlt, wahrend diese 1. c. רברהי anffihrt, das bei uns fehlt, 
es wiiren demnach 15, obgleich beide Angaben in der 
TJeberschrift ר י״  haben. — Sollte vielleieht unser Buch 
desswegen nicht rechnen, weil es mit Waw am דכרהי
Anfang des Verses nur ein Mai vorkommt, espasstalso derj 
Ausdruck כל קרי׳ ו  d.h. ״sonst immer in der h. Schrift,“ nicht|2 5 |Nr. 171.; es gehort hochstens zu den 0 ר״ ׳ j od. zu ד׳ , da 
dazu. Die Massora fuhrt fibrigens nicht selCen כל קרי׳ ו  an,' !es nur 4 Mai vorkommt (.3 Mai am Anfang und ein Mai 
wo es sich auch nur auf ein Mai Vorkommende bezieht. —. jin der Mitte des Verses), wie Gen. 47, 20. Mp. bemerkt. S. 
------------------ - jMm. Ez. 14, 9. etc. wo zu א בי הנ ו  bemerkt ist 0"ר 'j, was

i • T ־  :

verbessert, aber wieder manche Fehler hiueingeschoben, z. B. das laber פ ור״ ג׳  lesen ist, da es nur an den 3 genannten 
und!3 אמגף.in Num. 12,12. die gewiss, wie ed.Frankf. a. O בשריר •a אמיר 0 ‘Stellen vorkommt. —

• T : *־ • I

ק, beissen mtissen, da Tanebuma grSsstentbeils das ursprung-i Nr. 174. Ist angeffihrt Mf. '8 בשרנו . wo aber 16 ־י״ן
“ T • ן

Hch Verlangte anflihren will; s. auch die Anmerkung das. wo es: statt bei uns ט״ן angegeben und nachgewiesen sind, indem
statt מ״א פ׳ בב״ר  beissen muss מ׳׳א D רל׳ יבשמות  welehe stelle ה ח מנ ה  Ez. 44, 29 mehr gezahlt wird, als in uns. Buclie. 

// ! .auch im ש מ  vermisst wird. Nur liisst sich nicht verhehlen, dassj Letzteres zahlt es mit Recht nicht, da ה ה נ מ ה ו  (niit Waw)
i T : • -  :

der Ausdruck עזרא״ תקן “ unseres Buches sta tt' סופרי תקוץ  desj35 gar nicht am Anfang d. V. vorkommt, folglich passt nicht כל ו  
Tanohuma und anderer Mldraschim sich schwer nach der Erklbrangj |' ׳ י ר כין ק ס ן נ • Freilieh hat Mf. stett dessen ה ' ל ןןן;א להןץ ו  
des B. Adereth und Misrachi (angefUhrt im ש מ״  Zach 1. c.) deuten |das sich blos auf das Wort ohne Waw bezieht und anzeigen

8011, dass es am Anfang nur eib Mai vorkommt, ohne das 
jWort mit Waw weiter zu berfieksichtigen, was aber gewiss 

40 der Sinn der Angabe nicht ist; sondem vielmehr, dass das 
Wort, ausser dem angegebenen, am Anfang des Verses immer 
mit Waw vorkommt, was also bei המנחה der Fall ist. 
Darura leitet uns. B. diesen Art. auch mit וחלוף ®e-
ziehung auf den vorigen Art. wo die Angabe den umge-

lasst. — U ebrlgens is t d e r A usdruck d e r M assora uns. Buches in 

d ie se r Beziehung n ich t m assgebend  und d a rf n ich t u rg irt w erden, 

zum al d iese Angabe zur M assora im  engern  S inne n icht gehort. — 

S. auch A ben E sra  im Zachoth E nde, wo e r  sag t; ן 0ג י כ ר ב ד ב

ד ״ י ח ש י י ו ש נ א ל ר ק מ ת ב ו ל ם מ ן ה ו ק ם ת י ר פ ו ׳ ס ו ב ו nd  7 davon 

au fzkb it; das ר ו ע ה ו מ מ ע י מ צ ו ח ר ש ב  muss wobi ו נ ר ש ב  beissen ,

naeh unserm  B uch; s. auch unten  Anm erkung zu Nr. 194.
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nicht angiebt. Mf. 1. c. muss 'ן in 'ץ verbessert warden, 
da es 7 Stellen sind.

Nr. 165. 1st ausfiihrlich angegeben 2 S. .23, 9. und 
darauf hingewiesen: 1 Reg. 7, 20. und Mf. 23 ,ך,׳. Es ist 
merkwiirdig, dass unser Buch zum zweiten מלף einen 
andern Vers angiebt, als d. Mm. 2 S. 1. c. Diese fiihrt an
2 Reg. 11, 20. ( הארץ עם כל וישמח ) und die Ausgg.
folgen ihr darin, so auch מ"ש Stelle, wahrend unser 
Buch 2 Reg. 11, 19. (es ist ein Druckfehler, wenns daselbst 

lOjheisst 2 Reg. 11, 12. —) angiebt und das kann kein Irr-

lasst וקנין aus und erganzt dafttr הסערה beides
unricbtig ist. ין3ןלן  ist zu Chr. 1. c. und ausdriicklich Thr. 
4, 3. als solches angefiihrt, wie in unserm Buche. הסערה מן  
gehort aber zu denen, die als ein Wort geschrieben und 
wie zwei gelesen werden; gehort also nicht hierher. S. oben 
Nr. 99, auch unsere Bemerkung zu Nr. 3 und ש”מ  
38, 1. und 40, 6.

Nr. 160. Ausfiihrlich angegeben: Jud. 18, 30. und 
Job 38, 13. (in letzter Stelle deutlicher, indem der Buchst. 
des Wortes, der hoher oder schwebend steht — ausser bei

 .S .ה Nr. 166. Ebenso ausfiihrlich Mf. '23ש מ
Jer. 52, 20.

 -sich beziehenj jthum in Trennung der Verse sein, da ausdriicklich hinzu ויגערן u® es sogar irrthiimlich auf ירשעים
konnte — angegeben ־wird, was in Jud. 1. c. nicht der Fall! |gefiigt ist '׳0ך ןקני  und 11, 20. es nur ein Mai vorkommt. 
ist) und ohne Stellenangabe Ps. 80, 14. Mf. 2 ,ןקל. S. מייש! 
zu den betreflfenden Stellen. — :

Nr. 161. Angefiihrt Mfn. Ex. 32, 25. und M. marg.;15 
Num. 7, 2. S. מ״ש zu den betreffenden Stellen. Es ist; 
immerhin merkwiirdig, dass unser Buch auch bei diesem 
Art. von Niemandem angefiihrt und auf eine spatere 
Quelle hingewiesen wird, und besonders, dass diese Angabe 
wie מ"ש hemerkt, von den Gesotzrollenschreibern nicht 
befol״t wird. —

Nr. 167. Ebenso Mf. 8. Der Zusatz in ed. Buxt. 
בפתח אל וקרי על יכתי  welcher in ed. Bomb. 1525 fehlt, 

entspricht unserm: אל בתרא • Die Massora will also nur 
die Verwechselung des ע׳ mit א׳ bemerken, nicht aber die 
jWorter selbst; da es nur 2 Mai fiir אל und 1 Mai fiir אל 

20|.steht. — Ueber das 'רפסוק קרמ  (Z. 25.) s. oben Art. 163.
1 Nr. 168. Diese so schwierige, wie auch oft corrum- 

Nr. 162. Dieses Verzeichniss ist ausfiihrlich auge-} Ipirte Angabe befindet sich axisfuhrlich Num. 1, 1. und Ps. 
geben: Jud. 1, 1. (Umschrift) und noch deutlicher Koh.j |106, 20. und ohne Stellenangabe: Num. 11, 15. Ez. 8, 17. 
12, 6. und ohne Stellenangabe Mf. '3 ת. Die Bemerkungj Hab. 1, 12. und Mf. 3̂. In beiden Stellen sind zwar 
des ersten Herausgebers der Massora zu Koh. 1. c. beruhet!25 
auf Mangel an Vertrautheit mit der Ausdrucksweise der

 .angegeben aber nur 16 gezahlt, wie auch manche St י"ח
unbestimmt gelassen ist z. B. das ישראל לאהליו איש >
3 Mai vorkommt. S. מ״ען ausfiihrlich Zach. 2, 12. und 
ausserdem Gen. 18, 22. Num. 11, 15. 12, 12. 1 S. 3, 1.3. 
2 S. 16, 12. 20, 1. 1 Reg. 12, 16. Jet. 2, 11. Ez. 8, 17. Hos. 
4, 7. Hab. 1, 12. Mai. 1, 13. Ps. 106, 20. Job 7, 20. 32, 3. 
Thr. 3,20.2 Chr. 10.16. ®*סמיז״מ ־) (̂ סופרים תקון ־  
In neuester Zeit ist diese Stelle wieder vielfach behandelt 
worden, s. ausfiihrlich חמד כרם

1) D ie St. im Midr. T anchum a Abschn. ח ל ש ב  F rankftirt 

a. d. O. S. 26. Col. 1. schein t gans unsere  Angabe au sein, indem  

sie d ieselben  18 S te llen  ziiM t; n u r m uss fiir ת ו מ י  s tehen ת  ו מ ת  a ls

V erbesseruug  des ת ו מ נ  in  uns. T ex te ; das י ר ב ד ב ם ו י מ י ו ת י ה ל א ל

muss nach unserm  Buche 8. v. h. als ו ר ב ד י ו ר ב ד ם ב י מ י ח  a n d  

itium folgt ו י ה ל א ל ל י " צ ה  m cht aber, dass in  2 Chr. 10,16, es w irk- 

lich ו י ה ל א ל  b iesse  gegen alle  A usgaben und  M idr. angefUhrt im 

ס ר כ ד כ מ ח • E nduch  muss ח ו ש ת י ו ל י ע ש ס נ  g e tren n t se in  von

לי או ה ל א ר ' י י ה נ ו ע ב  da es 2 B elsp ie le  se in  soUen. D ie  spS tem  

Ausgg. w ie die A m st. und W iener Ausg. in  8. baben  zw ar m ancbes
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Massora, wie das auch schon מ״ש  ̂Reg. 11, 2. bemerkt. 
S. ferner מ״ש zu 2 S. 12, 24. und 2 Reg. 25, 1. —

Nr. 168. Ausfiihrlich angegeben 1 Reg. 19, 4. und 
ohne Stellenangabe Mf. 2 מ"ש S. 17, 12. 2 Reg.
11, 2. und 25, 1. — In 1 Reg. 1. c. fehlt zu dem ersten בשנת 
der Zusatz: ' לפסו יתנ̂י  unserm Buch steht, denn
es kommt in demselben Vers nochmals vorher vor. Zu dem 
folgenden *בשנת רפסו' קדמ^ י ! entbehren, weil das 
zweite in demselben Vers השנה beisst. S. auch Nr. 167. 
(S. 113• Z. 25.) wo bemerkt wird 'לפסו׳ ילןלמ  obgleich 
das zweite ןאל heisst und nicht mit vorhergehendem אל 
verwechselt werden kann; die Angabe bezieht sich immer 
auf das Stammwort wie hier; das praefix. ■wird nicht bertick- 
sichtigt. —

Nr. 164. Ausfiihrlich angefiihrt 1 S. 13, 19. und ohne 
Stellenangabe :Mf.'1 יכת .̂ Uns. Angabe ist jedenfalls deut= 
licher, da jene zu 1 S. 1. c. mehr eine Abfciirznng und 
sogar Uebersetzung derselben ist und auch das *וקלי כתי
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ohne Stellen Mf. 3 ,ךן. (wo es ף׳ statt 'ן heissen muss) מך, 
7. Prov. 21, 19. 25, 24. 26, 21. — S. 15 ,27 מ׳׳ש.

Nr. 148. Ebenso Ps. 77, 1. und ohne Stellen Mf. רך, 
25. (wo es heissen muss ידיןןןן״ כתי' ל •“) —

Nr. 149. Ausfiihrlich so Mf. '10 ,ב . Hos. 1, 1. und
1 Chr. 1, 1. (Umschrift) und ohne Stellenangabe Jos. 6, 5.
Esra 8, 14. — S. ®מ״ש י   ̂ S• 6. (wo
das ר”י  beide [diesen und den folgenden] Artikel zusam- 
menfasst, 11 in denen 'ב wie 'ב und 3, wo '3 wie 'ב gelesen

lOiwird — Oder ר״א st. י״ך gelesen werden muss.) 9. 2 S. 5, 24.
2 Reg. 3, 24. Job 21, 13. Esra 8, 14. — Die Angabe zu ̂ר  ץ
ist nur in unserm Buche die richtige und muss in der ge- 
druckten Mm. 1. c. gelesen werden ^החזיק החלה זאתלי  
das עתלי זבי  ist eine Stelle in Esra 10, 28. und diese hat

ISjBeth und wird auch mit Beth gelesen. —
i Iffr. 150. Ausfiihrlich angegeben 2 S. 12, 31. Hos. 1,1. 
1 Chr. 1, 1. Mf. '10 ,ב . — S. מ"ש י!®’! betreffenden
Stellen.

Nr. 151. Mf. '28 ,ח . — S. מ"ש den betreffenden 
20 Stellen.

Nr. 152. u. 158. Angefiihrt Dan. 4, 4. 5, 8. und
ohne Stellenangabe Mf. '2 ,ל. und 10. ed. Buxt. (letzterer 
hat sie 2 Mai, wie bemerkt, angefiihrt, wahrend sie in ed. 
Bomb. 1525 fehlt. S. 2 ש”מ  S. 16, 2. und Dan. 1. c.

25j Nr. 154. u. 155. Ausfiihrlich angegeben Mf. '2, 11. 
IS. מ״ש Jos. 3, 16. 22, 7. 24, 15.

daszweite Jodgesetzt werden muss, was ebeuso ausunserer 
Stelle hervorgeht. — S. oben Nr. 80.

Nr. 139. Angefiihrt. Mf. 19 ,ר׳. wo aber das עניום 
falsch ist und nach unserm Buche נןים^ heissen muss, in- 
dem das erste Waw fiir Jod steht. Es ist eigenthiimlich, 
dass unser Verzeichniss nicht auch 7!נףי rechnet, das Amos 
8, 4. und Job 24, 4. fiir steht; Heidenh. will darans 
schliessen dass, nach der Massora Job 1. c. wirklich יי )̂; 
mit Jod und nicht mit Waw׳ geschrieben werden muss, so 
dass es nur ein Mai Amos 1. c. mit Waw vorkommt, wie es 
auch Mf. 6 ,י׳. (bei uns Nr. 81.) zu denen gezahlt wird, die 
1 Mai mit 'ך in der Mitte statt Jod vorkommen; was freilich 
gegen die Ausgg. und מ׳׳ש ist, die auch zu Job 1. c. עגוי 
geschrieben haben wollen. —

Nr. 140. Ausfiihrlich angef.: Mm. Gen. 36, 5. und zum 
TheilMf.חו׳> H. 14 ,ייל. und ohne Stellenangabe Mf. 20 ,י׳. 
Auch hier hat unser Buch das allein Richtige. Zu Gen. 1. c. 
muss es statt ' אהליבט בני ואלה  (Gen. 36, 18.) heissen 

אהליבמה בני היו ואלה  (!biJ• 36, 14.); femer muss das 
zu חירם daselbst Bemerkte nach der Angabe unseres 
Buches verbessert werden mit der Hinzufugung בלייה כלהון
da חירם וישלח  '̂ ’̂ d חירם ויעש  auch in 1 Reg. 5, 15.
und 7, 40. vorkommen. — Mf. '11 ,ףןן. muss statt וישמע
חילס וישלח gesetzt werden חירם • S. 2 מ״ש CIu. 9, 10.
und die versuchte Verbesserung daselbst.

Nr. 141. Ebenso Mf. '21 ,י. uud Job 39, 12.
Nr. 142. u. 143. Ist angefiilirt ausf. Jer. 49, 39. undj I Nr. 156. Ausfiihrlich angefiihrt: Prov. 20, 16. und 

ohne Stellenangabe: Mf.ישב׳ ’ind Ps. 85, 2. InMm. Jer.l lohne Stellenangabe Mf. '17 יט. S. 8.22,15 2 מ״ש. wo 
1. c. muss es heissen: אשיב הימי□ באחלית יוהיה  (Jer.| 1(ed. Wien) מלין ה׳  statt 'מלין ב  Stehen muss.

Nr. 157. Ausfiihrlich angegeben 1 S. 20, 38. und 
ohne Stellen Mf. 18 יט׳. — Die Stelle 1 שנה S. 1. c. ist

• T

nicht richtig angegeben; es muss heissen wie in uns. Buche:
דפם׳ תני׳ יהושפט  p דיהולם ושתים שלשים   p

(2 Reg. 8, 17.) und bezieht sich auf das zweite שנה• Merk- 
wiirdig ist, dass der kritische Norzi in מ״ש zur Stelle 
nicht angiebt, auf welches ,שנך Bemerkung sich be- 
zieht. —

Nr. 158. Ebenso Prov. 3, 15. und ohne Stellen: Mf. 
לס׳ קלם׳ In Prov. 1. c. fehlt bei die Bezeichnung .נ׳, 6  
da es ja 2 Mai in diesem Verse vorkommt. S. מ״ש J״J• 
14, 11. und Prov. 1. c.

Nr. 159. Ist ausfuhrlich angegeben 2 Chr. 11, 18. u. 
2 S. 21, 6. und ohne Stellenangabe: Prov. 3, 15. Thr. 4, 3. 
Mf. '7 ,נ . — Die Angabe zu 2 S. 1• c• unrichtig; sie

49,39.) ובו׳ ל ובנתיה סלום שבית את  (Ez• 1«53 י.); diejso 
2 Stellen sind in einander geflossen und so fehlt scheinbar 
eine Stelle. —

Nr. 144. u. 145. Ebenso angefiihrt Ps. 9, 13. und 
ohne Stellenangabe: Mf. 9 «ענ• Prov. 3, 34. und 14, 21.; in 
letzter Stelle muss es חמיין ה׳  staff ל׳ heissen. — 35

Nr. 146. Ist ausfiihrlich angegeben 1 Chr. 9, 35. und 
ohne Stellenangabe Mf. 6 ,יע. S. auch die corrumpirte An- 
gabe Tract. Sopherim Abschn. 6, 7. welche Heidenh. in 
s. Bemerkg. zu Deut. (im עינים מאול חומש  S. 70 יז ע׳, )
80 fein wie richtig durch diese Massoraangabe erklSrt hat. 40 
Es ist auffallend, wie nach ihm noch andere Erklarungs- 
versuche gemacht werden konnten, da die Wahrheit doch 
nur eine sein kann und die hat Heidenh. gewiss getroffen.

Nr. 147. Ist ausfuhrlich angefiihrt Prov. 21, 9. und
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Nir. 187. Diese Anĝ abe ist ausfuhrlich angpefUKrt Jer. 
1. 1. (innere Umschrift) und Mf. 17 ,י׳.; ohne Stellen- 
angabe Job 33, 28. Mf. I. c. ed. Bomb. sowie Jer. 1. c 
sind zwar כ״ף angegeben, aber nur 22 St. gezahlt; dieselben 
22 werden angefiihrt Mf. 1. c. ed. Buxt. wo aber noch fehler- 
hafter כ״ן iiberschrieben ist. — Ebenso ist die Angabe bei 
 sehr verstiimmelt. Das Richtige hat (.תשמחי 50, 11
aber wieder unser Buch, indem es die beiden Worte

schrieben ist und dennoch (mit 8* (תקעו aafgez&hlt 
werden, so ist das sehr schwierig, wenn man nicht מ״ן (od. 
zu מ״ש .lesen will. S מ״א Zusatz) statt מ״ח
Ps. 24, 4. Heid. meint, die Angabe מ״א ware dadurch ent- 
standen, dass bei 7 Wortern von den 48 das Jod (ן) am Ende
horbar sei, ais חן1מצ י בעינו י חצרו ,רגלו י מטעו י ויעשו

T : • T : ̂־  ; V T : -  -  T ־   T “ : Ti

U.יךו U. dass sie desswegen in vermeintlicher Verbesserung 
— da der Art. nur vom ruhenden Jod u. Waw sprechen
soil — ausgeschieden worden sind; wodurch aber die! |וךאי (Jer• 13, 20.) anfiihrt (bei denen auch die Mp. 3"ך 
Schwierigkeit nicht gehoben wird, wanira dennoch 47 (oderjlO bemerkt), die aber in der gedruckten Massora ausgefallen 
48) gezahlt sind und so die angegebene Zahl mit der An-j zu sein scheinen und zu Jer. 50, 11. ausdriicklich die 4 
fuhrung der Stellen niclit ubereinstimmt. — Ferner ist! Worter angiebt, so dass es grade, wie die Ueberschrift
unser Buch verschieden von der gedruckten Massora 
1. dass es ̂ןן  -zu unserm Art. rechnet, wah (.Jes. 16, 3) ̂ע
rend die obigen Angaben הביאו desselben Verses dafiir

lautet, 24 Worter sind. Ueber עשי (Jes. 16. 3.) das um 
die Liicke auszufiillen, Heidenh. hierher rechnen will, s. 

15 unsere Bemerkung zum vorigen Art., dui’ch welche das 
angeben mid י ^ ע  uach Kimchi und מ׳׳ע denen gerech-' Nichtaufzhhlen dieses Wortes gerechtfertigt ist. S. מ"ען 
net werden muss, die mit Jod geschrieben, aber mit Wawj 2 S. 16, 12. Ps. 24, 4. Ende und Job 23, 13.
am Ende gelesen werden (s. ש”מ  zur Stelle), was aberj Nr. 138. Ist ebenso angefiihrt Mf. '18 ,י. und ohne
wenigstens dadurch zweifelhaft wird, dass die Massora (Mf.| :Stellenangabe Gen. 25, 23. (wo statt כ״יב מן  stehen muss
'nicht zu den 24 rechnet, 20 עעןן Jer. 1, 1. u. a. St.) das. .י׳, 17 ב ב' מן )• letzter Stelle s. מ״ש Heidenheim in
die JodamEndel1aben,daswie Waw gelesen wird.s.Bemerkg. seinem Pentateuchfragment, wo aus Mf. '5 ,י. (in uns. B. 
z. folg. Art. — 2. dass es, gegen Mm.Ps. 71,20. das י נ ל ע ן ן  das. Kr. 80.) bewiesen wird, dass das Chirik von □גיי unter 
nicht mit hierherreclmet (wie das auch die obigen Angaben zu 
1 S. 1, 1. und Jer. 1, 1. nicht zahlen und, wie bei uns, zu |
ו נ י ח ת  bemerken: 80 ב ®̂^ ק ’י ו ס פ ב  nicht auch das dritte — י .8|25 ( ר ב ת ד ו ל ה ק  S. 10, A nm erkung, wo e r nach Levito  das W aw 

indem das mit 'י geschrieben und gelesen werden soil, jv. י ש פ נ  als ה ע ו ט ק  d. h. in d. Mitte abgebrochen tm d dem Jod  

gegen Mp. und die der Mm. folgen. In alien beregten jahnlich geschrieben  haben  w ill, w ie das W aw von ס ליי ש  (Nnm.

Punkten scheint daher unser Buch das Urspriingliche und 126,12.). Es wird nach demselben ו ש פ נ  m it Waw gelesen u. geschrieben 

R ic h t ig e  z u  haben, indem bei den gedruckten Angaben: jund gehort also n icht h ie rh e r; in  d. M^. 1. c. w ill e r  ,lesen נפשוק' 

viele Veranderungen und Fehler vorgegaugen zu sein:30|was die M assorethen  bem erkten , dam it m an das dnrchschnittene 

scheinen. —  Nach unserm Buche (wie auch nach Jer. 1, 1.) jw a w  nicht als Jo d  lese. S. ש ״ מ  Ex. 32, 25. (vergl. m itu n se re r

gehort 1. תקעו nickt hierher und muss mit Jod am Ende !Angabe Nr. 161.), wo das ' ק  in ם ה י מ ק :? (ibid.) das doch n u r als

geschrieben werden; 2. ebenso הביאי J®■® gleichfalls Jod |ק ו ב ד  geschrieben  w ird, nach Mf. ' א 2 . zu den k l e i n e r  geschrie•

am Ende hat; dafiir muss aber 3. עעןן m it  Waw am Ende jbenen B uchstaben ( ת ו י ת ו ת א ו נ ט ק ) gerechnet ist, w ahrend  es in

geschrieben, aber mit Jod gelesen werden und 4. gehort!3 5 j den H andschr., w ie auch bei uns Art. 84 n icht dazu gerechnet w ird. 

gleichfalls nicht hierher und muss mit jDer G (.Ps. 71, 20) תעלני rand  d e r Mf. m ag ein  ahn licher wie h ie r, nach G. bei 

Jod am Ende gelesen und geschrieben werden. S. ! שו פ נ sein. W מ'ש  enn nun auch die S tU tze, auf w elcher obige E r-

zu dieser Stelle und zu Ex. 17, 4. Deut. 5 , 10. 2 S. 12, 9. |kU rang  ru h t (Mf. '2 א. und  Lev. 1, 1., verglichen m it uns. Buch

Jer. 4, 19. und 2 Chr. 32,21  *). — S. auch folgenden Artikel. Nr. 84. wo es ו ש פ נ ו  he lsst und auch dies n u r als Zusatz) —

_ _ _ _ _ _ _ _  j  40 nicht sicher ist, auch manche leichtere Fehler (als etwa das

ם א צ מ ת ' י ם נ י ל מ  da in  Sam. 1. C. ^virkUch n u r 48, w ie b e i uns

m it d. Zusatz ו ע ק ת  gezS hlt w erden) das. d arc h la afen , so scheint 

!die E rk la ru n g  im  G an zen  rich tig , w ie auch aus unserm  Buche her-

1) S. M. marg. zu Ps. 24, 4. wo es anffallend gefunden wird, 
dass, wenn Mp. das. 0 שי פ ק נ ) richtig ist, diese Stelle nicht zu 
unserm Art. gezahlt wird. S. das. nusf. 0 ש   uud die Erklarung  ̂
das geistreichen und gelehrten R. Sal. Geiger zu Fraukf. a. M. in' !vorgeht, das es hier nicht zahlt.

5״
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Nr. 131. Aufifiihrlich angefuhrt Mf. 18 (לבר. und ohne 
Stellenangabe: Gen. 30, 34. — Mf. 1. c. ed. Bomb. 1525 hat 
richtig die 8 St., es muss aber die Bemerkung בססוק ב  
zu (Jer. 15, 16.), freilich ungewohnlich, s. v. heissen, als 

דפסוק לתני' )8• מ"ש  St.), wle das in unserm Buche 
richtig angegeben ist. — Buxt. hingegeu scheint das 'ב 
 seiner gewohnlichen Bedeutuiig genommen zu “בפסוק 1
haben; er zahlt daher beide, lasstaber, um niit der angege- 
benen Zahl '8 =ח . auszukommen, 1 Keg. 22, 13. ans, was 
ein Irrthum ist. S. 17 .18 מ״ש. und Jer. 15, 16.

Nr. 132. Ist ausfiihrlich angefuhrt Mf.'2 .14 ,י S. 21, 9. 
und ohne Stellenangabe Mf. Qf), 6. S. 2 מ׳׳ש S. 1. c. 
Merkwurdig ist, dass Mf. 1. c. in der Rabb. Bibel ed. Bomb. 
ד= 4' 1525  angiebt und dazii zahlt □2) ארבעתי S. 12, 6.) 
was nirgends so vorkommt. Alle Angaben, sowie unser 
Buch haben nur die angefuhrten Stellen.

Nr. 133. Ausfiihrlich angefuhrt Neh. 5, 9. und darauf 
hingewiesen: Mf. 84 יאמ׳. (InNeh. 1. c. muss auchzu לאמר 
' wie in unserm Buche hinzugefugt werdeu ,לי סו2ך תני'  
weil das Wort in diesem Vers 2 Mai vorkommt.) S. מ״ע  
Zach. 4, 2. und Neh. 1. c. .

Nr. 184. Ausfiihrlich angefiihrt Hos. 1, 1. 1 Chr. 1, 1. 
(Umschrift) und Mf.'15 ר; ohne Stellenangabe Prov. 18, 17. 
20, 4. S. מ׳׳ש Jud. 6, 6. 2 S. 6, 23. Jes. 49,13. Zach. 14, 6. 
Job 17,' 10.

Nr. 135. Ausfiihrlich angegeben: Hos. 1, 1. 1 Chr. 
1,1. (Umschrift) Prov. 11,3. und ohne Stellenangabe Mf.'16 ר.
ש”מ 2 .5  S. 6, 23. Ez. 43, 26. Kabb. Bib. ed. Buxt. fehlt 
die Zahl 'י, es muss heissen: י׳ וחילרפ׳ •

Nr. 136. Ist ausfiihrlich angegeben Mm. zu IS. 1, 1. 
und Jer. 1,1. (Umschriftl und ohne Stellenangabe Ps. 71,20. 
und Mf.'20 ן. Die richtigere und mit unserm Buch uber- 
einstimmende Angabe ist die zu Jer. 1. c. wo die 47 unseres 
Buches angefuhrt werden mit Auslassung des תקען
6, 9.) das bei uns unter ולתא ODD לבל bemerkt ist, jedoch 
ohne Angabe der Zahl, sondern nur unter אליןמלין• Wenn 
aber 1 S. 1, 1. und Mf. 1. c. א”מ = statt 47 =מ"ן iiber-
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ohne Jod vor dem Waw geschrieben ist. מ׳׳ש k <5• «8
einschalten und, nach einem Mpt. נ״ן statt נ״ן lesen. — 

c) mehre dazu gerechnet werden, in denen eigent 
lich kein Jod fehlt, als 1 • ןיתן ,הסתו י לו1ע ז1השלו^״ “

T T : ~  T : T : ־־

Ausgaben der J8abb. Bib. stehen diese 4 am Schlusse der 
Reihe und zwar ausser der Reihenfolge der Bucher der 
heil. Schrift, was Heidenh. zu der Vermuthung Veranlas- 
sung giebt, dass diese 4 Zusatze wilren; dagegen spricht 
aber die Allgemeinheit der Zahl (נ״ף נ״ז ) in fast alien Mptn. 
soM’ie auch besonders in uns. Buche, das diese 4 an gehori- 
ger Stelle in der Reihenfolge• anfiihrt. Das יכין בחצי י'0ו  
u. s. w. in der Ueberschr. ed. Buxt. ist Zusatz von letzterm. 
— S. iibrigens מ׳יש Cren. 45,. 14. Ex. 16, 13. 2 S. 23, 9. 
Ez. 31, 5. Ps. 24, 4. 95, 5. 105, 22. Prov. 6, 13. Job 24, 1. 
27, 15. Thr. 3, 22. 31.

Nr. 129. Ausf. angefuhrt Mf. 13 ,י׳. doch werden dort 
7 (mit דלכיו Prov. 21, 29.) aufgezahlt, obgleich ed. Bomb. 
1525 in der Ueberschrift '6 :ן  wie in unserm Buche ange- 
geben sind, das freilich Buxt. in ן׳ verwandelt. Unser B. 
scheint wieder das Richtige zu haben, was auch die An- 
gabe 'ן in ed. Bomb, beweist; es rechnet aber יו3לר  nicht, 
weil das mehr zu קרי und כתיב gehort, indem dieser Sing, 
ganz anders vocalisirt werden muss, als der PI. ( יו3לר  oder 

[ין2דר ) whhrend bei deii 6 andern, nur die Pluralendung
T  T  :verschieden ist d. h. ob man 0 oder aw liest *). — S. מ״ש 

Prov. 16, 27.
Nr. 130. Die ausfiihrliche Angabe dieses Verzeich- 

• nisses findet sich nirgends in der gedruckten Massora, weil 
Mf. ילבר Clen. 30. 34. 47, 30. Ps. 119, 9. 25. immer auf 
die Anfuhrung zu Gen. 1. c. hingewiesen wird, die sich aber 
da nicht findet. מ״ש J״d. 13, 12. hat sie nach einem 
Mpte. kurz angefulurt, und nach ihm R. Sal. Dubna im 

סופרים תקון  ’̂ d̂ Heidenh. in selnem Pentateuchfragment 
zu Gen. 1. c. — Uebrigens muss, wie im □סופלי PpH 
richtig bemerkt ist, die Angabe in Mm. 1. c. immer בלישנא 
heissen, weil nicht bloss יךבלף sondern auch בלבלך und 
̂נ dazu gehort; und Mp. zu Gen. 30, 34. muss כלבהך  ̂י
statt בליש׳ י״ל *) gelesen werden.

lesen uemlicli 1 Reg. 3, 12. ף ר ב ד כ  def. ר׳ wie flie Mp. beu ierk t: 

4 8 | י א ח נ ד מ ר ל ס ח ; dem nach wSren es w irk lich  14. U nsere -Massora 
|rich te t sich aber, wie bekannt, nach den A bendlSndern י)  א ב ר ע מ ) 
jUnd darum  ziihlt sie rich tig  n n r  13 S tellen , indem  1 Reg. 3, 12. 
,plene Jod  stehen m uss, w ogegen die m eisten  Ausgg. fehlen, die 

|es def. ׳ י  haben . — S. ש”מ  * Chr. 15, 2• י®״ ״* Einleitung in das 
{Babyl. H ebr. P anctationssystem “ von P insker, S. 128 If.

1) Zu ו י כ ר ד  bem erkt ed. B om b .: ' י ת א צ ׳ 0• מ ת א י צ מ  - )  wo- 
durch  w ahrseheinlich angezeigt w erdeu  soil, dass d ieses W ort n u r 
in  einigen M pten. so gefhnden w orden ; w essw egen um so w eniger 
B uxt. berech tig t w ar, dieses W ort auszulassen , s. oben S. 29 b Anmrkg.

2) Heid. w ill die Angabe ך ״ י  dadurcb rech tfe rtigen , dass sie 

nach der L e sea rt der M orgenlander (י א ח נ י ד מ ) angefiihrt is t ;  diese
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fiigft hinzut 3 בן d. h. beide in demselben Vers (1 S. 
25, 34); eben ao zu ואתי (Jud. 17, 2.) bemerkt aie אליחי 
und fiigt hinzu: 5 *ןק00ב ב  ®odlicjh rechnet aie zuletzt:

הייתי י  aiie 3, nemUch מהךתי .אליתי ״ “d הליתי
kommen nirgends 80 vor in den Ausgg. oder aonst wo. £8 
fehlen ihr aber, wahrscheinlich ala Analasanugafehler dea 
Abschreibers, wie das ans der Stellung hervorgeht: זכרתי 
und (Ez. 16, 43. *) und אןןי (Ez. 36, 13.). Fiir
beiden ersten supplirte aie מהךהי י**®
letzte stellte aie הייתי das in demselben Vers, wo אןןי vor> 
kommt, aichbefindet; die letzte Stelle muss etwaso heiasen:

אכלת לכם) יעץ(אמרים ה׳ אדני אמר יכה אתי  (e36,13 •־.).
Ebenso iat auffallend, dass sie, da ihr doch einige fehlen, 
das יתי1עע > welches bei uns unter ממסורתא ולבד  ®’̂ ge- 
fiihrt iat, nicht anfuhrt. — In unserm Buche muss entweder 
das יהלכתי das als Zuaatz steht, mitgerechnet werden, oder 
nach ®מקננתי ״ ch גחנתי gerechnet und statt "בן ב  
werden ינ״בן diesem erst 43 sind; ein Shnlicher
Fehler, wo 'ב statt 'בן ג  steht, 8. Nr. 208. TJeber נחנתי 
s. מ״ש zur Stelle, der es ohne Jod am Ende lesen und ̂ es 
aus Mm. 1 Reg. 1. c. besonders aus einem Mpt. beweiaen 
will. Die Mm. rechnet allerdings הלכתי » ®®
scheint גחנתי nicht Warum sagt sie aber nicht zu

ימקוננתי בו ב'  '̂̂ le in uns. Buche und Mpt. bei יש מ • —
S. 2 מ״ש s. 14, 21. Jer. 3, 5. 13, 21. 22, 23. Ez. 16, 20. 36. 
Ps. 58, 8. Cant. 2, 13. und besonders Ruth 3, 3.

Nr. 128. 1st ausfuhrlich angefuhrt Mf. '12 ,י. und 
ohne Stellenangabe Gen. 33, 4. Ps. 147, 18. Diese Angabe ■ 
will nur die ein Mai so vorkommenden aufzShlen, wodurch 
viele, bei denen in gleicher Weise das Jod des PI. fehlt, 
hier mit Recht ausgelaasen werden, w « l solehe m e b r ;  •1 8  

ein Mai vorkommen. Schwierig ist a b ^ r  a n  dieaer Angabe, 
dass

a) שלן nnd השלן g«*Sidt sind, da sie doch also zwei
T  : T  :  *

Mai vorkommen;
b) was schon 2 . מ"ש גי*  S. 23, 9. bemerkt, ואחרו 

(2 S. 1. c.) auBgelassen ist, das doch narfi Mm. zu Neh. 3,30.
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Angabe verbesaert, was sich aber vielleicht auf ed. Bomb. 
1525 (von der ich nur Mf. beaitze) bezieht; denn in ed. 
Buxt. stehen auch die beiden Stellen nicht, die er streichen 
will. Folgende Yerbesserungen sind in der Angabe zu 
lEeg.l.c. anzubringen: zu ואגידה •••הרף ויאמר  “ USS 
wie bei uns, hinzugeftigt werden ' רפסן תנ̂י > damit man 
es nicht auf das erste ויאמר bezieht; zu רגלין משוה  
eigentlich רגלין *Is Schlagwort voranstehen muss, wie unten 
b®i שמטוהו ויאמר  letzteres zuerst stehen miisste —) muss 
hinzugeftigt werden; 'ידשמןא indem Ps. 18, 34. wirklich 
nur רגלי steht. (Es ist auffallend, dass Tractat Sopherim 
8, 1. diese Verschiedenheit nicht ahgegeben ist?̂  — Wenn 
in unserm Buche Z. 3. zu לן ויקראן וישלחו  bemerkt ist 
 so soil das ausschliessen die abnl. Stelle in 2 Chr ידמלכי׳
10, 3. wo wirklich nur ויבא steht, was aber in Mm. 1 Beg. 
1. c. zu bemerken nicht nothig ist, da der Vers ('( וכן קהל וכל  

 -anders angefuhrt ist, wodurch keine Verwechselung statt י
findet. — Bei רחבעם ויבאו  muss hinzugeftigt werden: 
 wie in unserm Buche, weil es ausschliessen דמלכים
soli 2 Chr. 11, 1. wo wirklich ויבא steht. Bei ויבאן 
 -es soil das wohl 2 Chr. 25, 23. aus ;דיהואש steht ירושלם
schliessen (wo es יואש heisst), wie bei uns das דמלכים• —

Nr. 121. Angefiihrt mit Stellenangabe: Mm. Pro\ 
20, 21. Cant. 1, 16. und ohne Stellenangabe: Mf.'1 ,ק . wo 
irrthtimlich ב״א statt ך׳ angegeben ist. S. 1 מ״ש• c• und 
2 S. 13, 37. Dan. 9, 24.

Nr 122. Ausfuhrlich angefuhrt Mm. Jer. 31, 40. und 
ohne Stellenangabe Mf. 2 ,ף׳. S. 2 מ"ש S. 13, 37. 2 Beg. 
16, 6. und Jer. 1. c.

Nr. 123. Ist ebenso angef. Mf.'3 ,ך. wo allerdings ein 
Fehler eingeschlichen ist und es heissen muss ' כתי מלין ב'  

ר״ וקרי'  ̂ auch die a^efiihrten 2 Stellen miissen mit 
Daleth am Ende und nicht mit Reach stehen, wie unser 
Buch es richtig hat. S. *מ"ש גי  den Stellen.

Nr. 124 a. 126 sind ausfuhrlich angefuhrt Mf.'8 ,י 
u. 9. und Mm. 1 S. 20, 2.

Nr. 126. Ausfuhrlich angegeben Mm. Job 7, 1. und 
ohne SteUen Mf.10 ר׳. S. *מ׳׳ש גי  Job 15, 22.

Nr. 127. 1st ausfuhrlich angef. 1 Beg. 1, 1. (aussere 
Umschrift) und ohne Stellen Mf. '11 ,י. Hier zeigt sich 
wieder die Genauigkeit unseres Baches. — Die Mm. 1 Beg. 
1. c. giebt zwar מ״ן = zhhlt aber, weil ihr 3 WSrter
fehlten, 3 andere Worter, die gar nicht mit Jod am Ende 
so vorkommen; zu ותבאתי bemerkt sie auch מהרתי יייי ^
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gehort; deim wenn 68 geschrieben ist (wie es an beiden 
Stellen angefuhrt wird —), so gebort 68 zu d6n6n, w610b6n 
am Ende ein H6 feblt (ןאי fiir ואיה)י gelesen
wird, s. 0b6n Art. Ill, nicbt ab6r za ו1ף «- Art. der die W. 
angeben will, in denen ein Jod am Ende wie He ge- 
lesen werden soli, wie die andem angefiibrten Beispiele. 
Unser Bucb bat wieder das Ricbtige, das unter d i e 8 e m 
Art. das ןאר gar nicbt zahlt, es aber als ןאין fiir ,ואיך unter 
dem vorigen Art. aufzablt, wohin es eigentlicb gebort. Ob 
wirklich Einige ואי und Andere ןאין fiir ואיה so
dass darin d. פלוגתא bestSnde, ist zweifelhaft; jedenfalls 
gehbrts nicbt bierber. — S. מ״ש *u Jer. 37, 19. und vori- 
gen Artikel.

Nr. 117. Ist angefiibrt Mf.'16 ,ך. (nur dass יבגיך 
in unserm Buche בניכי beissen muss.) In ed. Bomb, von 
1525 ist der Art. irrtbiimlicb 2 Mai angefiibrt. Seite 27, 4. 
und 29, 2. —

Nr. 118. Ist ausfubrlich angegeben Mm. zu Dan. 9,5. 
und Mf. '17 ,ן. (wo es znr ersten Stelle nicbt ךןך ויאמר  
sondern wie in unserm Bucbe המלך ויאמר  beissen muss) 
̂|zu 1 Re מ״ש .8 . 7, 36. und besonders zu Jer. 8, 1.

Nr. 119. Angegeben: 1 Reg. 1, 1. Umscbrift und 
Mf. '18 ,ן. Aucb Tractat Sopberim Abscbn. 7, 1. ist dieses 
Verz. obne bestimmte Zabl angegeben und zwar sind nur 
13 gezablt; es feblen die 3 וישתחו < ויצו  und ein Mai אתרי• 
Merkwurdig ist, dass bei אחרי uicbt das Scblagwort, son- 
dern ימלכיה in Mf. angegeben ist, s. unten und An- 
hang. Es muss in letzterer ed. Buxt. statt חר beissen יחר
und zu חנניה מלכיה  âs scuagŵ ort אחרי
(statt אחריו) sem, wie das aucb scbon ed. Bomb. 1625 und 
unser Bucb richtig haben. Merkwurdig, dass Mpt. Hamb.
Ez. 7,21.הצרים statt 1 הזריםi®st• — s. מ׳׳ש Est. 9,27.
und Dan. 5, 21. wo ed. Wien feblerbaft 8 י״אt. י׳׳ח steht*). 
Das ואכלוה ^  unserm Buche Z. 24. muss wobl ואכול 
beissen. S. מ״ש zur St. und oben Nr. 91. wo es ואכול S®־ 
scbrieben ist und ואכלו gelesen wird. —

N r. 120. Ist ausfiibrlicb angefiibrt 1 Reg. 12, 3. aucb 
Tract. Sopberim Abscbn. 7, 1. nur feblen da einige, (8• An- 
bang) und obne Stellenangabe Mf. 19 ,ו׳. S. ̂יש  .zu Jos מ
6, 7. 9, 7. und besonders zu 1 Reg. 12, 3, wo er die dortige

1) Bei 4 is t das fehlende W aw hd rbar, als ך ח !  Wr י ך שו ך ה ד  

fiir ו י ו ש  an d  2 Mai י ר ח א  fiir *ו 5 י י ר ח א ®* andern  ruh t das

W aw nacb dem Vocal Schurek.
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 und ein (.Jer. 50, 6) היף, vor; aber 1 Mal steht ור,רו
Mai יה.יה (Ez. 37, 22.) fiir 1\  uber beide) יך,יף ndף,ין 
letztere s. vorigen Art. Zeile 31 und 34.); es sind also 
7 W. die i. d. Pluralform von , <יו יה baben היך 
und daher hat Jos. 1. c. 7, wie sie dort aucb aufgeztlblt 
sind, durcb Verbindung zweier Angaben. 

b) Mm. zu Num. 34, 4. wo es feblerbaft heisst: ' כתי ו
והיו וקרינן והיה (8 • ®ucb zu Mp. das.) u. weu die 6te
St. nicbt zu finden war, wird nacb ידיהורה מצרים נחל  
eingescbaltet עצמונה״ רועבר “. w®8 aber kein be- 
sonderer Vers ist, sondern dasselbe bedeutet, was 
 sagou will, d. h. Jos. 15, 4.; es muss demnacb ךדךןןךךן
daselbst beissen: ,8 'והיר כתי' ה • w• wie in uns
Bucbe und das עצמונה״ דועבר “ gestrlchen Oder 
zu דיהודה iiberfltissige ErgSnzung gezogen wer- 
den; Oder aber es muss 'ץ statt ו׳ gelesen und 
wie in Jos. 1. c. eine Verbesserung vorgenommen 
werden, so dass sicb die Angabe bloss auf היו (d. h. 
die Endung) beziebt.

Obne Angabe der Stellen ist sie angefiibrt Jos. 18, 12. 
und Mf. , יהיר 1̂־  wo gleicbfalls nacb obiger Angabe Ver- 
anderungen vorgenommen werden miissen, so dass in 
ersterer Stelle es beissen muss היו כתי' '1 גי • w. und 
in der zweiten Stelle, wo 'ן richtig ist aber ,היך statt והיה 
stehen muss. Wir seben, wie aucb bier unser Bucb das 
Ricbtige und Ursprungliche hat. — (S. "ש מ  zu Jos. 15, 4. 
der freilicb unser Bucb nicbt kannte.)

N r. 115. Dieser Art. ist mit Stellenangabe angefiihrt 
Dan. 5, 5. wo aber die letzte Stelle beissen muss: ויתגרו

ואספו יתגרו ובניו י  weu es sicb auf das zweite ויתגרו
des Verses und nicbt auf d. ייתגרו was zuerst steht, beziebt 
und man sicb daher leicht irren kbnnte. Obne Stellen 
angabe ist er angefiihrt: Jud. 19, 3. (s. die Anmerkung des 
ersten Herausg. daselbst —) und Mf. '15 ,ו. wo ed. Buxt 
 zu Jer מ״ש verandert werden muss. S. aucb ח' in ר,׳
37, 19. wo er unter 2 Sam. 21, 21. eine unrichtige Angabe 
anfiihrt, wozu aucb unsere Bemerkung zu folgendem Art, 
gebort; s. denselben.

Nr. lie. 1st angefuhrt mit Stellenangabe Mm. zu 
2 S. 21, 21. und Mf.7 ר׳. In letzter Stelle ist 6 - ו׳ ange- 
geben obne das zweifelhafte אי, wShrend zu 2 S. 1. c. es 
allgemein מלין beisst, obne Angabe der Zabl. — In beiden 
Stellen ist ואי (Jer. 37, 19.) als ungewiss (פלוגתא) 
gegeben, was aber eigentlicb gar nicbt zu dieser Gruppe



31

בשום מצאתי לא כי הזה הדבר את כשמעי משומם
א”בה שהשמם םפר • — s• auch die Bemerkung des 

Herausgebers der ed. Wien, der zwar geistreich aber doch 
ungeschickt und unwahr eine Verbesserung vornehmen 
tmd שהשמם בהשמה  verwandeln will; ferner auch 
unsere ״Fragmente aus der Punctationslehre von R. Moses 
Punctator“ (Hannover 1847) S. XXX. Anmerkg.

Nr. 111. 1st ausfiihrlich angefiihrt Mf, 26 ך,׳. und ohne 
Angabe der Zahl ט”יכ  Tractat Sopherim Abschn. 7, 2. (8 
Anhang), nurdass dort, wenn die inParenthese als Wieder- 
boiling eingeschlossenen ( יהיה והמה )

adsschiiessen dieselbe St., welche 2 Reg• 22, 9. vorkommt, 
wo ביה nicht בבית geschrieben ist. S. auch M. marg.
zu 2 8.10,9. wo הפקדות ובבית  in ק׳0ה בבית  verbes-
sort werden muss, ebenso מ״ש zu Prov. 28, 8.

Nr. 108. Ebenso Mm. Prov. 28, 8. S. vorigen Art.j 5 
Nr. 109. Ebenso Mf. '24 ,ךן.
Nr. 110. Dieser Art. ist gleichfalls Mf. 24 ק׳ . und 

Mm. zu Koh. 6, 10. angefiihrt. — Was letztere Stelle be-i 
triflft, so giebt sie noch ein drittes Wort (שהתקיף Koh. 1. c.)| 
aber als nicht allgemein anerkanntes (110( עליה פליגא והל  
an, so dass unser Buch zu denen gehort, welche es ohne:
He (שתקיף) zur Stelle, der auch Kimchi zui fiir sind, 16 ,54 קנ . fehlt; ohne Angabe der
diesen ziihlt. — Wenn aber Mf. 1. c. angiebt' ך ^תי' ה'  t̂. Prov. 31, 16. Thr. 2, 19. 5, 1. und Koh. 7, 23. wo die 
' תיבו במצ'  •Inss in 5 Wortem ein solches He steht, ואת nnd את angegeben sind und auf Mf. 1. e. hingewiesen 
das nicht gelesen wird, so ist das gewiss eine spater gebil-jl5;wird. — Mf. 1. c. ed. Buxt. muss statt מ”כ  gelesen 
dete oder durch Zusatze veranderte Angabe, was schon ausj jwferden '[ קי ט”כ י  '̂̂ i® ®s auch ed. Bomb. v. 1525 richtig 
der Form hervorgeht. Es ist nemlich die Eigenthiimlich-j so dngegeben ist.
keit der Massora, dass sie bei 2 gegensiitzlichen Angaben, | Nr. 112. Gleichfalls wie der vorige Art. angefiihrt 
beî denen die zweite durch )וחלוף < והלופיה  n. s. w. ein- |Mf. ',25 ,ך . wo das, was bei uns unter ' ממסולת ולבל ט® .- 
geleitet wird, die Gruppe, welche die grossere Anzahl von 20 gegeben ist, gleich in der Ueberschrift mitgezahlt wird; 
Eiuzelnheiten enthiilt, voransehickt und danu die aiidere ebenso in Tractat Sopherim Abschn. 7, 2. wo die Zahl '0s 
entgegengesetzte Gruppe von geringerer Anzahl der Ein- 20. nicht angegeben ist, doch die Stellen, ausser einer 
zeluheiten folgen lasst, wie das wohl jedem Kenner derl (0“ נמצאה> s. Anhang) aufgefiihrt werden. Ohne
Massora bekannt ist. Wiirden also 5 mit iib erfl ii ssigemj ;Angabe der St. ist er angef. Gen. 27, 3. wo es heisst חך 
und als Gegensatz nur 3 Worter mit fehlendem He 25 תיביץ א’כ" ימ| צילה  ohne Weiteres mitgezShlt wird, 
vorhanden sein, so hatten jene zuerst und diese erst, :w׳as aber noch streitig ist. — Tractat. Sopherim gcheint 
nachfolgend angegeben werden miissen; es geht dar-j auch ציך (wenn auch dort fehlerhaft צןף gedrncktist—) 
aus hervor, dass allerdings nur 2 (hochstens 3 nach Mm.j ohne פלוגתא anzu'geben, wie es auch למ״ה s. ממולח 
Koh. 1. c.) W. vorkommen, in denen das He uberfliissig nnd| ! לתולה סיג  anfiihrt, s. מ׳׳ש Cten. 27, 3. auch Jos. 7, 21. 
nicht horbar ist usd darum folgt dieser Art. nach jenemj30j24, 8. — In Mf. ed. Bomb. 1525 und מ״ש ed. Wien steht 
mit fehlendem He, der entschieden 3 zhhlt, wie unser Buchj 'fohlei-haft '0 statt 0' מליץ.
ilm richtig hat und die Mf. urspriinglich gehabt haben muss.{ i Nr. 118. 1st angegeben mit Anfiihr. d. Stellen Mm. zu
Die Sltero und richtige Massora scheint also nur die 2
( שלה בהחפזם י בה ) anzugeben, die mit Bestimmtheit ein
iiberflussiges (oder geschrieben und nicht gelesenes 'כתי

;2 Reg. 24, 10. und Thr. 4, 17. und ohne Stellenangabe 
!Lev. 21, 5. Ps. 73, 2. und Mf. '10 ,ך . u. 26. (ed. Bomb. 

35 1525). Auch hier ist, wie an so vielen Stellen, die genaue 
קלי ולא ) He in der Mitte des Wortes haben, wie iha vori-! Reihenfolge der Stellenangabe in uns. Buche zu bewun- 

gen Art. solche 3 ĝ enannt sind, denen das zu lesende He dern im Vergleich zu der der Mf.
mitten im Worte fehlt. Die gedruckte Mf. hat aber noch Nr. 114. Die richtige Angabe unseres BucheS ist
3 andere Worter hinzugefiigt, die unsicher sind und aufj j durch MissverstSndniss bald verstiimmelt, bald unrich tig 
Angaben verschiedener, nicht ganz bewShrterHandschriften 40 angegeben mit Anfiihrung der Stellen:

a) Min. zu Jos. 16, 4. wo es heisst: והיה כתיבק  
והיו יוקלינץ  aber unrichtig ist und 8011 heissen: 

היו וקליל היה כתיבין ׳ ץ . Es kommt nemlich, wie 
unser Buch ganz richtig angiebt, 5 Mai והיה statt

beruhen, wie das iiber שהתקיף niarg. zu Koh. 1. c.
deutlich ausspricht. S. 2 מ״ש Reg. 7, 15. und ganz be- 
Bonders zu Koh. 6, 10. wo er iiber das Ungewisse der 3 
letzten sich ausspricht und iiber שהשמם bemerkt ואשבה
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Angabe der SteUen: 2 S. 16, 18. Jes. 9, 3. P8. 100, 3. ISf. 
 .Die beiden, woriiber unser Buch und aucb Mm .לא, 23
zu Jes. 9,3. sagt עליהוץ פלוגתא ותרין  Lev. 1. c. und
Rabb. Bib. ed. 1517 aus, obgleich sie scbon und zwar ohne 
Erwahnung der Ansichtverschiedeuheit ( 0  .Tract (לוגתא
Sopherim angefiihrt sind. — In unserm Bucbe, das am ge- 
nauesten mit der Angabe zu Rabb. Bib. ed. 1517 uberein- 
stimmt, ist wahrscheinlich durch einen Fehler des Abschrei- 
bers, oine Stelle und zwar 2 Reg. 8, 10. ausgefallen; es 
muss daher nacb ,אד,יך (Rabb. Bib. 1617 steht falsch אחיה)
foigen: 2) אלישע ויאמר'אליו י לא אמר  Reg. 8, 10.) s. 
ש”מ 21) 8 . Lev. 11. 21. 25, 30. Num. 23, 23. Jes. 63, 9. 
s. auch Jos. 5, 14. Jes. 49, 5. Ps. 100, 3. Job 6, 21. 41, 4. 
1 Cbr. 5, 1. 11, 20. S. ״Schlachtregeln in arabischer 
Sprache“ (Notiz von Steinschneider in Geigers Jiidischer 
Zeitschrift f. W. und L. erster Jahrgang S. 316. Anmerkg. 
31, wo im Namen des ואכלה אכלה ס׳  angefUhrt wird, 
dass 21 Mai in der heiligen Schrift לא fur לו mit Waw 
stehe ?

Nr. 107. Diese Angabe ist angef. Mm. Prov. 28, 8. 
wo bei עור צדקיהו עיני ואת  die nahere Angabe fehlt,
da es doch 3 Mai so vorkommt, wSbrend bei uns 'בהר 
 .binzugefiigt ist, also das letzte Mai im Buch (Jer רירמי
52,11. w. angef.); bei וכן׳ יך על ויתנהו  ist erstlich das 
zweite Waw in ויתנהו unrichtig, da diese Stelle grade 
ohne Waw am Ende steht, wie es auch in unserm Buche
so verzeichnet ist und דפסוק קדמ^ גימג88 דפרש' קדמי
heissen, wie in uns. Buche auch'0 ד קדם'  steht; es 8011

10

15

20

25

ist, da sie doch gleicher Form sind und andererseits beide 
in Mm. zu 2 Reg. 16, 7. und in unserm Buche Nr. 199, wo 
von den W. die Rede ist, die ausnahmsweise ein 'א haben, 
das nicht gehort wird, gerechnet werden. — In uns. Buche 
wird das □למא richtig nicht gezahlt, dafiir aber □קראי 
und לדאג so dass dî  einzelnen Stellen der Angabe: 'ח מ  =

T

48 ganz entsprechen. Freilich bleibt dadurch das zweite 
(.Nah. 2, 11) פארףף und das zweite (.Ez. 28, 26) הישאטים

• T ־  T

aus, was nur dadurch zu erklUren ware, dass unsere Mass 
diese beiden wirklich ohne א׳ liest, was aber gegen die 
Ausgaben ist, die alle mit א׳ lesen. — Dass sie fiir e i n s 
gerechnet werden, weil sie zwei Mai vorkommen, kann der 
Grund nicht sein, da ja auch מבאר ת1באר  je^es zwei 
\fi)l gerechnet wird, obgleich sie dieselbe Form haben. — 
S• מ"ש Num. 11, 4. Jud. 4, 19. (in der Bemerkung des 
Herausgebers ed.Wien) 13, 18. 2 Reg. 5, 20.? Zach. 14, 10.

Nr. 104. Ist ausfuhrlich angefiihrt: Num. 13, 9. Ez. 
1, 1. Prov. 1, 1. Esra 1, 1. (alle 3 als Umschrift in derselben 
Form, so dass auch in alien Dreien das zweite נקיא (Jona
1, 14.) fehlt und also nur 11 aufgezahlt werden) und Dan. 
3, 29. Ohne Angabe der Stellen: Joel 3, 18. und Mf. '8 ,א .
Jos- 10, 24.1 S. 17, 17. Ez. 27, 31. Joel 4, 19. Dan מ״ש .5
2, 39. Esra 3, 7. 6, 15.

N r. 105. n. 106. Diese Verzeichnisse sind ausfuhrlich 
angegeben: Mm. Lev. 11, 21. Rabb. Bib. ed. Bomb. 1517 ajn 
Ende und mit einigen Druckfehlern Tract. Sopherim Absch.
6, 5 und 6.*) (auch Mpt. Hamb. zu Job 41, 4.) und ohne

ר 2 מ א י ו ו י ל ע א ש י ל ך א ל  Reg. 8 ,1 0 .

ת י ב ר י ה ו ג א ה ת ל ל ד ג ה  Jes. 9 ,2 .

ל כ ם ב ת ר א צ ר ל צ  Jes. 63 ,9 .

ו ע י ד ׳ כ א ה ו ם ה י ה ל א א ו ה  p b . 100,3.

י מ ל ו ג א ך ר י נ י ע  p 8. 139,16.

ן י ה נ ל ט ק א י ל ל ח י א  Job 13 ,15 .

א ש ל י ר ח ו א י ד ב  Job  4 1 ,4 .

ר ו ס צ ד כ ו נ ר ל ו ר ד ף כ ו ע ל  Prov. 86 ,2 .

ל י כ ח ש א ו ר ה ו א נ ש  pr®^• ■י  

שו ג ל רי ל א ב ב ו ר ל ז א ן ו רי ת ו ׳ י ת ג ו ל ' פ ו כ ן ו רי ת ו

ף ו ל ׳ ח ו כ ו •
Es sind die Scblagw orte unseres B aches w eggeiassen  und da- 

darcb  1st die Angabe angew iss z. B. In d e r d rltten  S telle  weiss 

m an nicht, ob das e rs te א  ל  Oder das aw eite  gem eint sei, wKhrend 

keins von beiden  gem eint is t, sondern  das א ה ל ^ ח  dieses Verses.
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1) T rac t. Sopherim  1. c. g ieb t die Zahl 15 ( ׳ ו ט ) nicht an, son- 
dern  rech n e t in  §. 5. die 3 ד ש א א ל  aaf, welche im  Pen t, an d  im 
folgenden §. 6. die iibrigen, welche in  den andern  B ttchern der 
heil. Schrift vorkom m en und  zw ar die 12 der Mm. zu Lev. I. c. und 

die 8 an se res  B aches, ohne von א ת ג ו ל ס  otwas zu bem erken. D ie 
V erbesserung  d ieser S te lle  im T rac t. Sopherim  s, in  unserm  An 
hang. — W ie w elt sich ab e r die bochste K iirze des T r. Sopherim  
zu e in e r aasf. B relte und  durch A uslassung der Schlagw brter z a r 
U ndeotllchkeit derselben  Angabe (nach den beze ichneten  Q uellen: 
anse res  Buches R abb. Bib. ed. 1517 an d  Mm. L ev. 1. c. —) ent- 

w ickelt ba t, dazu mSge m an die angefUkrte Angabe in  Mpt. Qamb. 
vergleichen, w essw egen ich sie b ie rh e rse tzen  will.

' ד ן ח ו מ ״ ן ליו ט ב ת כ ' ד ף א ו ס ת' כ ו ב י ץ ת ר ק ו ו

ם ה א ע י ר נ י ע ה ב י נ ד א  e z - 21,8.

ך ת א ה א ) ז א ל ו ( ל כ א ל ת כ מ  Eev. 11,21.

ם א א ו ל ל א ג ד י ת ע א ל לו מ  Lev. 25, 30.

ר 2 מ א י י ו ש ו ל ח ם א ו ל ש ב א  s .  1 6 , 18 .

2 , 8  •8 ל 1  ו א ב ר ו ת ר ב ד ה ת ה ב ג .
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folgenden Verse befindliche לסרבה Mem fin. in der 
Mitte hat, so konnte man leicht veranlasst werden, diese 
beiden zn verwechseln. Wurde nicbt Tract. Sopberim, wo 
nur die Schlagworter angefahrt werden nnd so leicht 
keine Verwechselung mbglich ist לסרבה angeben, diiifte 
man sich gewiss fiir die Leseart unseres Bucbes entschei- 
deu. — In der Rabb. Bibel ed. Bomb. 1. c. fehlt in der 
Ueberschrift die Zahl 'ק (es heisst nur חילוף) und werden 
daselbst nur 7 gezShlt, da 2) תיהם1ב בחר  Chr. 1. c.) aus- 
gelassen ist.

Ifr. 101. Diese Angabe ist ausfubrlicb angefuhrt Mm. 
2 S. 6, 2. und Esra 4, 12. auch Rabb. Bibel ed. Bomb. 1517 
am Ende; ohne Angabe der Stellen: Mf. 'יכח 
Mm. 2 S. 1. c, muss es statt ילעוז heissen; ?חה1ייר  ebenso 
in Rabb. Bibel ed. Bomb. I. c. muss ה1היר הייחה  

ומתחת ״י ומתחתה  verbessert werden.
Nr. 102. 1st angegeben mit Stellenverzeichniss: Esra 

4, 12. Rabb. Bibel ed. Bomb. 1517 am Ende und ohne die 
Stellenangabe Mf. '15 יכח. S. 2 מ"ש S. 21, 12. und Esra

10

15

schrift 'ח statt 'ה stehen muss; שר t̂כ DX statt באשר כי  
und, wie in d. Mm. Ruth 1. c. אשר את  statt ת הנפש א ; 
ohne Stellenangabe Mf. 'יכח I®• 2 S. 13, 33.
Jer. 32, 11. 38, 16. 39, 12. Ez. 48, 16. Ruth 2, 11. 3, 5. 3,12. 
In Tract. Sopberim 6, 9. werden nur 6 angefuhrt, indem 

נא גי nd אח ausgelassen sind. S. auch fiber diesen und
T V

vorigen Art. Talm. babl. Nedarim 37יי und 38* und die 
Commentare. — Wenn in der Mm. Ruth 1. c. zu אח be-
merkt ist וכו׳ הנפש את  !®t das auf אשר את
Ziehen, wie es auch in unserm Buch angegeben und dazu 
bemerktist: א מ פסו׳ קי י , also das erste אח Verse 
(Jer. 38, 16.) '

Nr. 99. Befindet sich ausffihrlich: 1 Chr. 27, 12. und 
in der Rabb. Bibel ed. Bomb, von 1517 am Ende und zwar 
merkwfirdigerweise 2 Mai; ein Mai unter: חך תיבה  

תרן וקורי׳  , wo ימן לבן ימיני לבנ  verbessert werden 
muss und ein Mai unter: חרא מלה לכתיב  V'D p חל   

תלתין וקולין - wo aber nur 14 gezahlt werden, indem והנהף 
(Jer. 18, 3.) fehlt. — Ohne Angabe der Stellen: Gen.30,11.
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Ex. 4, 2. Job 38, 1. und Mf. '9 יכח• Auch Tract. Sopherim!20׳l. c. — Wenn EsrA 1. c. es heisst ' וכן מלין ג׳  p חל ןוליא2ר 
so bezieht sich das מן״ ״חל ״ icht auf 'מלין ג  s. w. 
sondern auf die ganze Zusammenstellung von ' וכף מלין ג׳  
und ׳ מלין יב׳ ן כ ו  âs ושוריא gehort nicht zu den 3 
erst genannten, sondem zu den 2 letztgenannten, bei denen 
nemlich der erste Buchstabe des zweiten Wortes zu dem 
ersten gezogen wird, Sollte vieleicht das fehlerhafte 'ג 
in Mf. 1. c. ed. Bomb, von 1525 hieraus entstanden sein? — 
jedenfalls muss es 'ב heissen. In Rabb. Bibel ed. Bomb. 
1517 ist הפלשתים שמ  zulesen, wasnach den Ausgg.

• : • ‘ -  T T

und ש מ׳  uuch so geschrieben werden muss.
Nr. 103• Diese Angabe findet sich ausffihrlich wieder: 

Ez. 1, 1. Job 1, 1. (Umschrift) und Mf. '7 ,א.; ohne 
Stellenangabe Ex. 5, 7. In alien diesen Stellen ist die Zahl 
 .angegeben, aber bei der Aufzahlung sind entw =מ"ח
49 (wie Rabb. Bibel ed. Buxt., wo ®למאס י  
gelassen ist und mit Recht, da es nirgends mit Aleph vor- 
kommt —) Oder 50 (wie in ed. Bomb. 1525, wo למאס  
zugeffigt ist*), Oder in Mm. zu Ez. und Job 1. c. wo statt 
angegeben; ferner לאנ angefuhrt wird למאס
ist auffallend, warum in alien diesen Angaben ח^א^ם 
(1 S. 14, 35.) gezllhlt und קלאים (I*®• 99, 6.) ausgelassen

Soli dae א צ מ  ed. Bomb. 1525 n ach ם  א מ ל  bedeu ten י  ת א צ מ ^ 
und anzeigen , dass es Zusatz  des H erausgebers ist. —

7, 3. sind die 15 Worter, freilich etwas verstuminelt ange-1 
fuhrt. S. auch מ״ש û Gen. 30, 11. Deut. 33, 2. Jes. 7,14.!
8, 8. Jer. 6, 29. Ez. 8, 6. Ps. 10, 10. 55, 16. 104, 35. Job; 
38, 1. Nell. 2, 13. 1 Chr. 27, 12. Besonders auch Held, imi 
Pent. עינים מאור  Anmerknng zu הקורא עין  Deut. 33, 2. 
wo er Aben Esra Leichtfertigkeit gegen die Massora nach- 
weist. — Zu bemerken ist noch, dass Mm. 1 Chr. 1. c. es 
das erste Mai 1* מנהסערה“d das zweite Mai מנסערה ohne

T T ; ־  • T T : •

He heissen muss, wie in unserm Buche und ed. Bomb. 
1517.

Nr. 100. 1st ausffihrlich angefiihrt Mm. 2 Chr. 34, 6.
Rabb. Bib. ed Bomb. 1517 am Ende; auch Tract. Sopberim
7, 3. etwas verstfimmelt. Ohne Angabe der Stellen Mf.
כת׳ י 11 . (s. auch Gen. 46, 20. fiber Nom. propr.) S. ש מ״
Gen. 14, 18. (auch 14, 1.) Jud. 16, 25. 1 S. 4, 9. 2 S. 12, 25.
2 Reg. 5, 12. Jes. 9, 6. 37, 38. 44, 24. 05, H. Ez. 30, 17.
Thr. 1, 6. 4, 3. 2 Chr. 34, 6. — Die Hauptabweichuug uns.• 1 
Buches von Mm., Rabb. Bibel ed. Bomb, und Tract. Soph.|
1. c. besteht in dem לסרבה (Jes. 9, 6.) welches die drei ge-j
nanuten mit aufzahlen, ffir welches unser Buch 40 ך אבי^
(Jes. 9, 5.) hat. Sollte nicht unser Buch das Richtige
haben, durch dessen Leseart alle Schwierigkeiten, die ש מ׳
»u Jes. 9, 6. gegen die Angabe der Massora erhebt, gehoben
sind? Da "jjf אבי *debts AuffSllendes und das im

35
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indem es unter und iibeif den Buchst. punctirt ist, mit 
Ansnshme des W»w, das nur dberhalb ein Punkt hat. Das

דחגא ועשרון  ^  Mm. Num. 1. c. muss heissen א׳ דחג
d. h. des ersten Festtages, bei uns: קלמא
הראשון בי״ט i מ״ס • — Ausserdem ist die Angabe ohne
Anfiihrung der Stellen veraeichnet{ ns^r נקודוה ו”ט  
ר׳ nnter ;.נק, De«t. 29, 29. Ps. 27, 13. und Mf. 1 בקרי׳
באורי נקורות י®! 9 '. und unter ' בנביאי ר'  Jes. 44,9. 
S. מ״ש Gen. 16, 5. .37, 12. Num. 3, 39. 9, 10. 2 S. 19,20. 

10 Ez. 41, 20. und Ps. 27, 13.
]Jr. 97. Dieses Verzeichniss ist ausfuhrlich angegeben 

Mm. Dent. 1, 1. (innere Umschrift) und Ruth 3, 17. auch 
Rabb. Bib. ed. Bomb. 1517 am Ende; ohne Stellenangabe 
2 S. 8, 3. (wo es statt 'ן heissen muss 2 ( מלין י'  Reg. 19, 31. 

15 und Mf. '13 ,מךן. Auch im Tractat Sopherim 6, 8. ist es, 
mit einigen Schreibfehlern (s. den Commentar י^קב 1נהלר  
das.) ausfiihrlieh angegeben. S. auch Levita in Massoreth 
Hammass. Vorrede 3. und 2 .13 ,20 מ״ש S. 8, 3. 
2 S. 16, 23. 18, 20. 2 Reg. 19, 31. Jes. 53, 4. Jer. 31, 37. 

20 50, 29. Ps. 86, 11. Es ist aufifallend, dass sowohl unscr 
Buch als auch die angefiihrten Massorastellen za צבאןיךן 
angeben: 'לישעי ®■iso Jes. 37, 32. und nicht ם י י כ ל מ ר  

2 Reg. 19, 31. wahrend die Mm. zu 2 Reg. 19, 31. (wie auch 
die Mp. zur St. und ebenso Rabb. Bib. 1517 1. c.) ausdriick- 
lich bemerkt, dass das dortige 1 ו1צבא  ên א קרין ל ן  

ן ב ת כ  gehort und also nicht das in Jes. 1. c., dem auch die 
Ausgg. und מ״ש folgen. — Dass das לישעי׳״“ 
Schreibfehler ist, lasst sich auch aus der Reihenfolge der 
Aufzahlung ersehen. Unser Buch, das Jes. auf Jer. und 

30 Ez. folgen lasst, zkhlt 1 ר1צבא  uach לה indem das erste
T : T

in Jes. und das andere in Jer. sich findet; der Tractat 
Sopherim und die Massora, die die gewohnliche Reihen- 
folge der Bucher und also Jes. v o r Jer. und Ez. haben, 
zahlen צבאיות zwischen בנין und □'לבא *‘*so nach Reg. 

35 und vor Jer. folglich ist das ת1צבא  gemeint, und es
wiirde vor בנין stehen miissen, wenn es sich noch auf

T T

Reg. bezoge, da 2 בנין Reg. 19, 37. und das vermeintliche 
̂,Reg. 19 צבאות 2  ̂31. steht. Es bleibt demnach sehr 
zweifelhaft, ob man sich fiir die Annahme des מ״ש û 

40 entscheiden hatte. — Merkwiirdig ist, dass der griindl. 
Verf. des יעקב גחלת  Tractat Sopherim 1. c. stillschwei- 
gend angiebt: Jes. ohne Weiteres zu bemerken.

Nr# 98* Ist ausfuhrlich angegeben: Mm. Ruth 3, 12. 
und Rabb. Bib. ed. Bomb. 1617 am Ende, wo in der Ueber-

25

so lautet, wie die Angabe unseres Buches; am Schlnsse 
befindet sich aber folgender Zusatz des Schreibers (wie 
H. meint):

: מצאתי ועול
(Jes. 15, 7.) ,2) ר^ףר S. 17, 25.) יתךא
(Jes. 47,8.) עלינה (ichr.11,42.) עלינא
(Jer. 62,23.) ;רןחך (Dan. 2, 35.) ר־וחא
(Dan. 2, 11.) •יקיילל (Dsra 4, 10.) ררןילא
(Est. 7, 9.) תנינ׳ חרבונה  (Est. 1,10.) קלמא חךבונא
(Esra 2,46.) הגבה (Neh. 7,48.) חגבא
(Esra 2, 66.) ,יללד (Neh. 7, 58.)
Demnach giebt es verschiedene Angaben:

a) unser Buch, Rabb. Bib. ed. Bomb, von 1517, Mpt 
Hamb. an zwei Stellen, Mpt. Held. 1. c. und Mm. Ps 
10, 12. haben ןןניץ י׳יב״  (letztere freilich fiigt ein 
13tes hinzu, das aber gegen die Angabe und also 
offenbar Irrthum ist.) —

b) Mf.10 ,א׳. und Mm. Jer. 62, 33. haben י״ן, aber ohne 
Anfiihrung der Stellen.

c) Nach dem Zusatz des Abschreibers zu dem Mpt 
von 1294 waren es 19. Rechnen wir

d) den Zusatz zu unserm Buche noch hinzu, so sind es
im Qanzen 20 Worterpaare. Warum die urspriing 
liche Massora nur 12 angiebt, weiss ich augenblicklich 
nicht zu erklSren; ebenso wenig das 16 ־י״ן. der Mf. 
— Man sieht aber daraus, dass selbst bei Angaben 
einer bestimmten Zahl, nicht immer Vollstandigkeit 
vorauszusetzen ist. — S. ש”מ  E®• uiiten
Anmerkung zu Nr. 182 und 183.

Nr. 96. Diese Angabe ist ausfuhrlich angefiihrt: Mm. 
Num. 3, 39.; am Ende der Rabb. Bibel ed. Bomb. 1617 und 
unter בתולה נקרות יעשר  *̂ âr fehlerhaft, docl! nach der 
richtigen Verbesserung des יעקב לנחלת  g®■“* iibereinstim 
mend mit unserem Buche in Tr. Sopherim Abschn. 6, 3. In 
diesen Stellen ist nicht genau angegeben, welche Buchst 
des bezeichneten Wortes das Punkt erhalten*); ferner 
heisst's Num, 1. c. bei לןלא : מללע נקולל, הוי״ו  was nicht 
richtig ist, da nach unserm Buche und Rabb. Bibel (s. aucli 
M. marg. zu Ps. 1, c.) dieses Wort eine Ausnahme macht.

1) S. ת ח נ י מ ש  ed. W ien , w o d e r H erau sg . (A . P o liak .) in  

e in e r  A n m erk u n g  zu 2 S. 19, 20. w eil d ie  M assora nirg en d s die 

p u n k tir te n  B uchstaben doutlicb anfiihrt, die 1 0  S te lle n  des P e n ta t. 

a n g ie b t m it den betreffen d en  B uchstaben. D ie  andom  lasst 

e r  aus. '
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Ueber ד^ח1ו  *• unsere Bemerkung zu diesem Worte in der 
Einleitung zar Massora.

Nr. 93. Ebenso Mf. '16 ,בךן. wo noch ein (hebr.) 
Denkzeiehen (סימן) angegeben ist; unser Buck ordnet die 
Beispiele mehr oach Reihenfolge der bibl. Bvioher. — Die 
Gruppe: בה ist auch angefiihrt Mf. ,4 יבך. das ed. Bomb. 
1525 als בא angegeben ist. S. auch Mf. 3 יבך. und 4.

Nr. 94. Ist angefiihrt mit Stellenangabe Mm. Prov. 
19, 16. mit dem Zusatz: וקמצין ®'i* Kamez parv .־ ־  
Zere versehen, was bei uns unbemerkt bleibt; femer ist in 
unserm Buche ein chald. Gedenkzeichen hinzugefiigt, was 
dort fehit; ohne Stellenangabe Mf. '27 <ך . Dent. 7, 15. wo 
aber, gegen unser Buck und Mm. Prov. 1. c. nur ',ך , also 
nur 5 Worterpaare angegeben sind. Die Rab. Bib. ed. Bomb, 
von 1517 hat merkwurdigerweise auch nur 'זוגין יה  iasst 
das וקמצין a״® und zahlt das דהtףע uud ̂ךר  nicht; das ן!
chald. Gedenkzeichen steht auch dort, wo freilich das בחקלא
als Zeichen fiir רה^  fehit; es heisst das. רחמי וסימגיהון  

ומבדי ומדוי לקי ׳רומיי רחמי  muss, entsprechend
unserm דחןי = ראה י  heissen רחמי und רומיי ist wohl 
richtiger, wie bei uns, in רומי verwandeln. — Mpt. 
Hamb. zn Deut. 28, 60. giebt 'ווגין ן  an und lasst doch 

ושרה י ושר'  aus, was gewlss Fehler des Abschreibers ist, 
s. auch 55 מ"שU Prov. 1. c.

lassen und Zusktze aufgenonamen. Im Ganzen sind es 18 
anseresBuobes und 4 ZusStze, also 225 ב ב י ®* 
betreffenden Stellen. — Ueber ®במקהלית ־  Mf.22 ,א׳. und 
obeu Nr. 69.

Nr. 91. Dieses Verzeichniss ist ausfiihrli<d1 angefiihrt 
Mf. '14 ו. und Rabb. Bib. ed. Bomb, von 1517 am Ende; 
ohne Stellenangabe Mf. יכףן Prov. 13, 20. 23, 26. Koh.
9, 4. (s. 1 מ״ש S. 19, 18. 2 S. 17, 16. Jes. 37, 30? Est. 1.
5. 16. Esra 8, 17.) — Unser Buch hat hier wieder den Vor- 
zug der Reihenfolge in den Biichern der heil. Schrift und 10 
der richtigen Leseart; so hat Mf. 1. c. z. B. 2 Mai והמונכה 
was aber unrichtig ist, denn in diesem Falle stiinde Waw 
fiir Jod, was nach der Massora nicht der Fall ist; es ist da- 
her richtiger, wie bei uns: והמינכה• — Di® Rabb. Bib. 
ed. Bomb. 1517 giebt in der Ueberschrift an, z^hltjl5
aber nur 56, indera sie 2 Mai 2 יבניות Mai ינויףן יומהאראיל  
1 Mai והמינכא (D»7 ,5 ״.) und שטרי auslSsst. Auch ist 
das. למלכים ימות המכים בני ואת  in 2 Columnen 
fiir 2 gerechnet, was aber unrichtig ist, es muss heissen:

המכים בני ואת י דמלכים ימות  , W0 das דמלכים ent-j20 
gegengestellt werden soil dem ירר"ה wo (2 Chr. 25, 4.) es 
heisst: ימותו• — Buxt. in der R. B. Mf. 1. c. hat 1 Mai חובל 
ausgelassen, was in ed. Bomb, von 1525 richtig erwahnt 
ist, wie in uns. Buche. — Heid. findet es auflfallend, dass

25j Nr. 95. Dieses Verzeichniss ist unter ןןגין *ב י  
ifiihrlich angefiihrt Mm. zu Ps. 10, 12. und am Ende der 
jRabb. Bib. ed. Bomb, von 1517; nur, dass in der Mm. 1. c. 
erstens bei 4 והפלא 9י . und bei והפלה U®ut. 28, 59. an- 
gegebenund, wie leichtersichtlich, verwechselt sind u. zwei- 

30 tens obgleich in d. Ueberschr. nur י׳׳ב angegeben sind, doch 
13 aufgezahlt werden, indem נא1חרב  und נה1חךכ  binzu- 
geftigt ist. Ebenso muss in der Rabb. Bib. 1. c. bei ,והפלך
fiir מצרים מחנה בין  gesetzt werden ישראל מקנה בין •
Auch Mpt. Hamb. zu Jer. 52, 33. und zu 1 Chr. 4, 37. giebt 

זוגין י"ב 35  ®•u und zUhlt die bei uns angef. auf mit Aus- 
lassungdes חרבונא• — Ausserdem ist unsere Angabe unter 

וונין י"ו ׳)  worterpaare) angefiihrt: Mf. 10 ,א . uud 
hingewiesen aiif Ps. 10, 12. wo aber, wie bemerkt, nur ב”י  
angegeben und 13 geziihlt werden. Auch Mm. zu Jer. 52, 

40 33. giebt י״ן an und verweist auf Mf. wo aber die Angabe 
der Stellen fehit. — Heidenheim fiihrt aus dem bekannten 
Mpt. von 1294‘) die Mm. zu Jer. 52, 33. an, welche ganz

1) S. P ro v erb ien  ed. L b w en stein , P ran k f. a. H . 1897. 8.37.
AI1nנe r k u 2 ת2  .

 chr. 23, 9. und !) שלמות und (.Neh. 1, 9) והבואתיס
26, 25.) nicht gezahlt sind, die dock eigentlich hierhin ge- 
horen? — S. unten Nr. 184 u. מ״ע zu diesen Stellen so wie 
Mm. zu Jer. 25, 9. —)

Nr. 92. Diese Angabe ist ausfiihrlich, wie in unserm 
Buche, angefiihrt Ex. 7, 29. und Mf. 21 ,ה׳. aber unter 

מלין ׳א ב'  (mit Hinzurechnung unseres Zusatzes ואברככה *) 
(Gen. 27. 7.) und ohne Angabe der Stellen (und 20 35  (.׳
Mf. 3 , 4 . ).Reg. 18,10. Ps. 139,5 ׳1 כה מלין!משמשי׳  —) 
Prov'. 24, 10. — Zu Ex. 13, 16. heisst’s Mpt. Hamb. י״מ 

כה רבתי׳ ימלין  und zahlt Gen. 27, 7. nicht und כמכה fur 
eins. Uebrigens ist hier nur die Rede von solchem יכה ®̂® 
sonst mit ?ן d. h. mit Kaf fin. und Kamez geschrieben ist; 
darum ist אותכה (Es. 29, 35.) und drgl. nicht gez&hlt, weil 
es fiir תןי1א  ®*®tt und die ganze Silbe paragogisch ist.

1) W enn unser Buch und die m eisten  M spte. d ieses W ort n icht 
zKhlen, so mag das seinen G rnnd darln  haben, dass es n u r noch 
ein Mai m it ף  vorkomm t und also su ד ' ח ל ד מ ח ר ו ס ח g«b8rt;

ה •8 ״ מ ר  «• v. ך ר כ •
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ist in That nicht wahr; eskommen viele der aufgeBShl- 
ten Bait אל vor, wie , sondern das הארון
VerzeichnisB will nur sagen, dass* die angegebenen Wbrter 
nur ein Mai mit ןאל vorkommen, sonst aber entweder gar 
nicht mehr mit dieser Proposition oder mit אל , nie aber 
mehr, als das eine, verzeichnete Mai, mit 6̂ , es bei ןאל
uns heisst: דסמיך ולי • —

Nr. 86. Ist angefiihrt mit Stellenangabe Mf. 6 ,̂ל  .י
and Mm. au Num. 4, 49. und ohne Stellenanfiihrung 
Job 32, 21.

Nr. 87. Ist unter ןןייץ ל״ב מץ א׳׳ב  “ it Stellenangabe 
angefuhrt Mf. 7 ,על. und ohne Stellen: Cant. 7, 5. und 
Est. 4. 5. Wenn unser Buch ל"ב angiebt ohne sie als 
Alphabet!! zu verzeicb.nen, obgleich sie alphab. auf ein- 
ander folgen, so geschieht das wohl desswegen, weil sehr 
viele Buchstaben fehlen, wie es uberhaupt selten vorkommt, 
dass Alphabeth und Zahl in einer Angabe zusammentreffen. 
Dass unser Buch אבל bv  anfiiki t, ist wohl eine Verwech- 
selung (wenn nicht Schreibfehler) mit ̂ל אבין יי׳  das gleich-

• T “

falls in diesem Vers (Jer, 16, 7.) steht und im Ganeen zwei 
Mai (auch 1 Chr. 19, 2.) vorkommt, wOhrend אבל על  nur 
ein Mai in der Bibel sich befindet, wie auch Mf. 1. c. das 
Richtige hat. AufFallend ist, dass Mp. zu אבל על  bemerkt: 
ב' , da es doch nur ein Mai vorkommt und miisste 'לי 
heissen. — Uebrigens ist auch ל"ב unrichtig, da es mehre 
giebt, so z. B. fip 2) על S. 14, 2. und Jer. 16, 7.) wozu 
Mp. gleichfalls bemerkt 'ך .

Nr. 88. Ist mit Stellenangabe angefuhrt Mf. 8 ,על. 
und ohne diese: Mf. 16 ,אל. Gen. 34, 24. (das 'ת muss 'ב 
heissen). Ex. 22, 9. Zach. 9, 9. ('j muss 'ב heissen) Dan. 
4, 25.

N r. 89. Mit Angabe der Stellen angefiihrt: Mf. על, 
9. und ohne Stellenangabe Ex. 12, 22. Jer. 27, 13. —

Nr. 90. Unser Verzeichniss ist ansfuhrlich angegeben 
unter □'pIDD 8 י״ח מ| חד • w Deut. 1, 1. (gussere
Umschrift); zu Gen. 36, 5. ist es unter 'זוגין ב  angefuhrt 
und auf Mf. hingewiesen, ist daselbst aber nicht erwSbnt. 
Deut. 1. c. hat also י"ח> wie bei uns, zSlilt aber 19, indem 
es das bei uns befindliche ותזנה auslasst, dafiir aber die 
zwei Zusatzc יקנאהו ״״ d בהשפטו rechnet. — in Mpt. 
Hamb. zu Jos. 15, 48. ist’s ebenfalls unter ] זוגי י״ח  “ 'ge- 
fiihrt, aber auch dort fehlt ותזנה dafiir
gezahlt. Man sieht, dass das י׳״ח Ursprlingliche ist 
und nur leichtfertiges Zusammenstellen hat Stellen ausge-

fiihrten Stellen. — Der Zusatz 1 חיה לא ונפשו st wahr- 
scheinlich verwechselt mit P8. 24, 4., da ersteres nirgends 
angefuhrt wird, 8. מ״ש zu letzter Stelle ausf. Wenn uns 
Buch zu Nun יצפנני nnd zu Samech das בסכה rechnet, 
so ist das gewiss das Richtige und die Angaben zu Lev 
und Mf. 1. c. miissen danach verbessert werden. Ueber das 
in 1. c. zu Nun angefiihrte נעף bemerkt sonst d. M. nirgends,

T

dass das Nun kleiner sein muss; wahrend das Nun von 
 .nsf. zu P6. 1. c* מ״ש .allerdlngs angefuhrt wird, s יצפנני
und Nah. 1, 3. — Dass uns. B. das Nun fin. nicht anfiihrt, 10 
geschieht darum, weil es drei solcher Nun fin. parv. giebt, 
die unten Nr. 178 besonders aufgezghlt sind. S. Mm. Jes.
44, 14. Prov. 16, 28. Jer. 39, 14. a. a. m. Ueber das Kuf 
V. יבקמיהם welches Mf. 1. c. angefuhrt — aber Lev. 1. c. 
und in unsermBuche mit Recht ausgelassen ist — s. unten 15 
Nr. 161 und z. St. (Ex. 32, 25.). Ebenso ist das Resch 
zu ראשית (Ex. 34, 26.) in Mf. unrichtig und von uns. B. 
und Mm. zu Lev. 1. c. mit Recht ausgelassen, 8. מ"שI I
Stelle. — פרמשתא reprasentirt das Resch und Taw, wie 
es wieder Lev. und unser Buch richtig haben, 8. 20 מ"ש 
Est. 9, 9. und 2 S. 21, 19. Ueber וחץ das im Mpt. nach 
קצתי — 8• מ׳יש 2  S. 21, 19. !md z. Stelle. — S. yQ 

S, 16®■ und 43***, wo munches Unrichtige bemerkt 
ist, vergl. mit unserer St. und unten Art. 136, Anmerkung 

Nr. 86. Unsere Angabe ist ausf. angefuhrt unter 25! אלץ 
“) מלין i*׳ -A-ufzahlung von 45 W.) Mf. 14 , אל. und unter 
 ohne Angabe der Stellen Ex. 24, 14. — In unserm מ״ר
Buche lautet die Ueberschrift מ׳״ה w. als waren es 45 
Worter, was auch der Fall ist, wenn die Zusatze mit- 
gerechnet werden. — Da aber dio Ueberschrift sonst nicht, .30 
wie nafiirlich auf die Zusatze Riicksicht nimmt; zweitens
unser Buch עדת ואל  «nd צדקיהו ואל  (au.sser , צךקיך ואל )
mehr zahlt als Mf. die aber wieder: פארתיך ואל ״ ud ואל 
 mehr zfihlt als uns. B., so dass 38 47 Wbrter sind und חוף
drittens Ex. 24, 14. מ״ך (was freilich leicht in בן״ן verwan- 35 
delt werden kann, da '] nnd ך׳ in den Handschriften leicht 
verwechselt werden —) ziihlt, so scheint mir das מ"ה 
unserm Buche von einem spatern Schreiber hinzugefugt 
und das |מליץ אלי  (als unbestimmte Zahl) der Mf. das 
Richtige zu sein. Ueber das Einzelne w. u. Wenn Buxt. 40 
(R. Bib. Mf. 1. c.) eiuschaltet; אל מנהון חד יולית  was in 
ed. Bomb, von 1525 nicht steht, so beruht das auf einem 
falschen Verstandniss der Stelle; es 6011 nicht heissen, dass 
sie nur mit ואל und uiemals mit אל vorkommen, denn das
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80 vorkommen mit Waw in der Mitte des Worts start Jod; 
daher die vielen Beispiele von Wdrtern, die Waw in der 
Mirte start Jod liaben und dennoch nicbt bierhin geboren, 
weil sie mebrmals so vorkommen, so z. B. Mf. '19 ,י. wo
es beisst: יו״ד וקרי׳ תיבות׳ במצ׳ וי״ו כתי׳ ב׳ ב׳ מן זוגיז ה׳
U. drgl. S. Bemerkung zu Nr. 139. — Ebenso diirfen wir 
aucb bei diesem Art. nicbt an ausscbliessende Vollstandig- 
keit denken; so will Kimcbi Jer. 18, 15. שבולי lesen, start

ישביל 8.מ״ש  das. - שבותנו 8. מ״ש .»? !26,4.אעןךך 
Tbr. 2, 14. u. drgl. — Zu Neb. 7, 54. fiibrt Held, eine mas- 
soret. Angabe aus einem Mpt. an, welcbe bemerkt: בצלות 
8̂*̂ בצלית יקרי׳ ׳י  demnach hierhin gehorte, — Endlicb fiibrt 
derselbe eine bandscbriftlicbe Bemerkung zu Jer. 14, 3. 
und 14. an, in welcher es beisst: במצע׳ ו׳ דכתיב מלי| א צ׳

יו״ר וקרי׳ תיבות׳ י  was mit keiner der angefiibrten An- 
gaben iibereinstimmt? — *

TSt 82. 83. Diese beiden Angaben — von denen die 
erste auf den Pent, und die zweite auf die ganze heilige 
Schrift sich bezieht und nur da, wo sie fiir einen Buchst. 
in den ausserpentateuchischen Scbriften kein Wort findet, 
denselben aus dem Pentat. aafubrt — sind zum Tbeil ange- 
fiibrt obne Angaben der Stellen, Mf. '1 ,א . Cant. 1, 1. 
Est. 9, 7. ProT. 1, 1. und mit Angaben der Stellen: Gen. 
1,1. u. 1 Cbr. 1, 1. —S.Buxk Tiberjas Cap. 14. לתורה יג □ 
von Dr. A. Worms ed. Frankf. 1766 S. 16• und A.; aucb 
תורה אור י G®“• 30, 42. und 34, 31. und מ״ש •̂ Lonsano 
z. d. St. Sie scbeinen samtlicb unsere beiden Angaben nicbt 
gekannt zu baben; sie erwabnen nur der in Gen. und 
1 Cbr. 1. c. angefiibrten, wabreud sie die bei uns angege- 
benen aus der Mp. citiren. — Icb will nur nocb erinnem an 
unsere mebrmals erwabnte Bemerkung, dass ein Verzeicb- 
niss von א״ב niemals ausschliessend ist, so dass
nocb mancbe, aucb in Mp. erwabnte Bucbstaben dazu 
geboren konnen, wenn sie aucb in beiden Verzeicbnissen 
nicbt angegeben sind; die in den Verzeicbnissen erwabnten 
baben freilicb die Autoritat der Massora fur sicb, wenn 
aucb mancbe Mpte. sie nicbt gross scbreiben, nacb welcben 
mit Unrecbt Lonsano und Norzi urtbeilen wollen. Docb 
sind d. massoret. Angaben nur massgebend gegen die Hand- 
scbriften, wenn diese das in der Massora Angegebene nicbt 
befolgen, aber nicbt umgekebrt.

Ifr. 84. Diese Angabe befindet sicb mit Stellenanfiih- 
rung Mf. '2 ,א . Lev. 1, 1. und obne Stellenangabe: DeuL 
9, 24. Prov. 16, 28. und Est. 9, 7. 8. ש”מ  ange-
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8. Mf.18 ,ר׳. und unten Nr. 138. Dock warnm ist גי־ןם 
(.J®8.10,13) לועתירתיהם Undwamm nicbt בנירים

N r. 81. Dieses Verzeicbniss ist angefiibrt mit Stellen- 
angabe: Mf.'6 ,י.; amEnde derRabb. Bibel ed. Bomb. 1517 
und corrumpirt Tractat Sopberim Abscbn. 7,4. Dass unser 
Bucb wieder das Ricbtige bat, gebt leicbt aus der Ver- 
gleicbung der genannten Angaben mit der unsrigen bervor. 
Das Peblerbafte der M. Sopberim bat der gelebrte und 
scbarfsinnige E. Jac. Naumburg im יעקב נחלת  nacb Mf. 
1. c. ricbtig verbessert; docb ist ibm dies bei einigen Stellen 
nicbt gelungen, da ibm unser Bucb feblte. So beisst’s nacb 
8®!̂  •“ •עתודים תניינ/י  ist nun kein Wort, das in der 
Bibel vorkommt; er will demnacb תנואון daraus machen
das aber zwischen den Buchst. Ain und Zadi — 8. das. —

\

nicbt passt; es ist aber ricbtig und soli תנינא — ^̂ ie in 
uns. Buche ' לפס תני׳  — heissen und bezeichnen, dass das 
zweite עתודים (®st. 8, 13.) gemeint sei, nicbt aber das 
erste □עתרי (ibid. 3, 14.) das def. Jod nacb dem Taw ge- 
schrieben ist. Ebenso verbessert er aus □עברי das W.

עפרון י  aber weder Aehnlichkeit mit diesem, nocb die 
gleiche Stellung bat; in unserm Buche folgt aber, wie in 
M. Sopberim, gleich nacb עופי das W. □עורי, folglich 
braucht man nur das 'ב (das durchs Gehor des Abschreiber.s 
leicbt aus Waw entstehen konnte) in Waw zu ver- 
wandeln und man hat das Ricbtige. Das 8 • ברזות גי . w 
ist wahrsch. durch eine Reihenverwechselung entstanden; 
es muss gleich nacb בהליכתם foigen, so dass ברזות 

ידהיא גול ■"®■׳י■ ״̂® יים  ̂He anfangenden stehen. Das דרכי״“ 
gehbrt nicbt zu dem Buchst. Daleth, wie nacb vermeintlicber 
Verbesseruug hinterher Naumb. selbst eingestebt, da ja 
aucb das ילהוא welches er dafiir stellen will, spiiter auf- 
gez'ahlt wird; es steht wahrscheinlich fiir das bei uns bin- 
zugesetzte ־הורד — Hn Ganzen sehen wir, dass mit Aus- 
nabme der Anslassungen, unsere Angabe aucb der der מ״ס 
zu Grunde liegt. — Aucb Rabb. Bib. ed. 1617, hat Fehler- 
haftes, das leicbt nacb Mf. und unserm Buche verbessert 
werden kann; es fehlt aber aucb da wie in Mf.1. c  למלוכי,.

ם ̂מגי צלול רי עו • Aucb תשוה debited. 1617. —- InMf.Lc.
ist zu verbessem: ־^אשור יאושר החרסית ־ החרפות
Nacb 8 שפרורוtebt ■ונטה י ״ as ein falscbes Schlagwort 
ist; es gehort vielmehr zum vorigen Satz und das folgende 
 .t das eigentUche Schlagwort, wie in uns. Buche. S“ שמור
aucb 20 ,39 • ^̂ מ׳׳ש ם® . und 22. Prov. 23, 24. — Unser Art. 
beziebt sicb iibrigens nur auf solche Worter, die ein Mai
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▼or. — 88! שי ^ זמי ע ט  wie in un8. B. מע^^ה he»s8en, 
da ersteres gar nicht mit !אך vorkommt. Ferner ist עשרת 
in Mf. unrichtig und muss wie in uns. Buche עשר heissen 
and עשר punctirt werden, da bei ersterem mehrmals 1את  
vorkommt. — Bei uns steht ,סניך פניר; » □H'JD ™ehr als 
in Mf. Daselbst steht רוחן statt bei uns רוחי» was richtiger 
ist, da letzteres Ez. 36, 27. mit ואת vorkommt und d. Mp. 
bemerkt^ .̂ S. auch D Num. 21, 14. zu והב את •
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Ur. 80. Ist ebenso angefiihrt mit Stpllenangab̂  Mf. 
 .und am Ende der Rabb. Bib. ed. Bomb. v. 1517. Mf .ר, 5'
hat יוהמעינים was aber nach unserm Buche und R. B. ed. 
Bomb. 1517 wie auch nach d. Ausgg. □המי^יני beissen 
und zum Buchst. He gezogen werden muss; ferner hat sie 
 .was in unserm Buche und ed. Bomb. 1. c. fehlt .מיסך
IJnter dem Buchst. Samech hat Mf. שומה י  wofiir unser 
Buch יא□ hat; ed. Bomb. 1517 hat beide nicht. Ersteres 
ist nach Heid. jedenfalls nicht richtig, weil nach den 
Maarbai (Abendlandern = palkst. Leseart) שומה geschrie- 
ben und gelesen wird; nur nach den Madinchai (Morgen- 
landern s babyl. Leseart) — denen die Massora soust nicht 
folgt — ist’s geschrieben mit Jod und wird gelesen mit 
Waw; es gehort also nicht hierher, wie es auch unser B. 
nicht hat. S. 2 מ"ש S. 13, 32. der diese Verschieden- 
heit der Madinchai und Maarbai nicht bemerkt und die 
scheinbar fehlerhafte Angabe d. Mf. als fiir uns massgebend 
anfiihrt? S. a. Pinsker ״Einleitung in d. Babyl. Hebr. Pune- 
tationssystem u. s. w. S. 122 flf. — Unter יא ס  bemerkt מ"ש 
gleichfalls nichts, wie es auch in d. Ausgg. fehlt, was 

SOljedoch eigenthvimlich ist, da unser Buch es anfdhrt; auch 
Heid. hat's nicht gekannt ? — Endlich ist noch zu bemerken, 
dass ed. Bomb. 1517 unter dem Buchst. Chet ̂  .Ez. 30,16 חי
anfiihrt, aber dafiir תח̂י (ibid.) unter Taw auslasst, gegen 
Mf. 1. c. und unser Buch; es scheint daselbst eine Ver- 
wechselung zwischen קיל und תחיל ■’’orgegangen zu 
sein und daher die Versetzung vom Buchst. Taw zum 
Buchstaben Chet. Die Ausgg. wie auch מ"ש stimmen 
mit Mf. und unserm Buche iiberein, so dass חןל niit Waw 
geschrieben ist. In Mf. muss ferner לעדר statt ,לעזור
שבותכם שבבים statt שביתכם  statt שיבכם stehen.
— Uebrigens versteht es sich von selbst, dass unser Ver- 
zeichniss nur von solchen Wortem, die nur ein Mai mit 
Jod statt Waw vorkommen, spricht. Darum sind auch die 
ausgelassen, welche mehrmals so vorkommen, z. B. חמיטל

בסיס כתוב הגולה מאור גרשם רבינו שכתב הגרולה !!  
פרסיו שגי על פרעה ויקצף על חר הר מן פ״ט מן רהר  

המשקים שר יעל  meraus ist zu ersehen, dass R. Ger- 
schon, die hochste Autoritat der deutschen Judenheit (von 
960—1028. s. Gratz Bd. V. S. 405 ff.) sich nicht fiir zu gross 
hielt, um selbst die Massora abzuschreiben, aber auch, dass 
derselbe mit keiner von den beiden genannten Angaben, 
weder mit unserm Buche noch mit Mf. ubereinstimmt. 
Sollte er vielleicht המרכבה יעל  î® angegebene
Stelle 15 ,9  ̂ •&®̂ וימצא משם וילך ̂(  .) nicht passt, da es 
daselbst אל heisst, ausgelassen haben, wo er dann in Hin- 
sicht der Zahl mit Mf. iibereinstimmte? — In Wirklichkeit 
ist die Angabe doch richtig und zwar, wie wir sie verbessert 
haben in 1 Reg. 20, 33; die Versangabe muss also beissen 

ינחשו והאנשים  es ist aufPallend, dass auch unser 
B. diesen scheinbaren Pehler hat; sollte aber auch in erster 
Stelle על gelesen werden, so konnte er’s mit Recht nicht 
z&hlen, weil es alsdann 2 Mai mit על vorkommt, das zu 
unserm Verzeichniss nicht gehort Es ist eigenthiimlich, 
dass יש מ  zu beiden St. nichts iiber das אל und על be- 
merkt, da doch eine verschiedene Ansicht daruber obwaltet.
— Auch in diesem Art. zeigt sich die Genauigkeit unseres 
Buches durch die Rechtschreibung; so muss die Mf. י2| על
statt גא ;על אדמה על  statt על על מו; אדמת יו  statt 

יומי על תבליתם על  statt תכליתם על  haben, ausser 
manchem Falschen in den Citaten. —

Nr. 77. Dieses ist ebenso angefiihrt Mf. 23 ,אל. und 
fragmentarisch 2 Reg. 17, 4. Mf. hat המנוחה אל  'ind 

נפשי אל  -  wie auch Mm. 2 Reg. 1. c. das erste hat — 
welche in unserm Buch nicht gezahlt werden, dagegen hat
dieses mehr: ירך יאל נךכתי אל י ;ם אל י כתף אל  und 

פניך אל ♦ Beiden fehlt aber א אל)□ , was Mm. 2 Reg.
zahit — In Mf. 1. c. muss המות “ ת1חמ < הטוב אל

טוב אל  verbessert werden, ausser einigen Fehlern in den 
Schriftstellen selbst.

Nr. 78. Ist in der gedruckten Massora nirgends an- 
gefiihrt.

Nr. 79. S. Mf. יאת זי׳י® dieses Verzeichniss mit
wenigen Veranderungen angefiihrt ist. Mf. ed. Bomb. 1525 
hat ׳ביתר was Buxt. in ביתן verwandelt; das kommt aber 
auch mit את) vor; unser Buch hat יביתף wobei aber auch 
 vorkommt (s. Deut. 15,16.), wenn nicht d. Segol des Taw ואת
eine Ausnahme bildet s.Mp. l Reg. 20,6. und Nr. 253 Ende.
•— Vielleicht soil es ביי̂ת heissen, das kommt nur mit את
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1 Die zusatze der Mf. siad: אחן ,והמתן י טחון י טוחן »  
יחמון ,ינאצון ,לתתן ,מרוקיהן .נחשתן י כהלין י תפגעון י  
תעברון י תחקרון י תחשבון י תתחמקין י תגדעון י תגוסון י  

תושיצון ״ nd תשאוץ• — Auslassnngen d. h. im Ver- 
gleich zu unserm Buche, welches sie zahlt, sind ייחסרוץ

בון ר בן,י ל ן, עיי דון עזין, עתין,יזי ד לון,י בי אספון,יו יי  
רחבן ,תדברון ,תירשון י גים״ תבקשון • Dass die Hmzu-

fiigungen ungenan sind, geht daraus hervor, dass manehe 
Worter mehr als ein Mai vorkommen, als: תגדעון welches 

10 2 Mai vorkommt und wozuMp. bemerkt 'ב* ebenso תשאףן 
und כהלין• Letzteres ist schon dadurch ein ungehoriges 
Einschiebsel, dass es nach 'q steht, da es zu Kaf gehort. 
Heid. wollte, um das also fehlende 'ע zu ergSnzen, עללין 
lesen, das in dem dabei angefuhrten Verse (Dan. 5, 8.) sich 

16 findet; was aber, wie Heid. selbst bemerkt, laicht zutrifft, 
da עללין auch 2 Mai (Dan. 4, 4.) vorkommt (wenngleich 
Buxt. irrthiimlich nur 1 anfiihrt). Uebrigens kann fur das 
Ain עירן oder ען.ין nach unserm Buche eingeschaltetwerden. 
So ist aber auch מרוקיהן nach eingeschoben und zu 

'ohne) ךJל^ןder falsche Vers Ex. 3,21., woes תלכףן.20 ן ) heisst 
angegeben; es bezieht sich aber auf Deut. 6, 14. wie es in 
unserm Buche angegeben ist. Sollte die Mf. etwa das 

תלכון ל׳  mU Zere) des angefiihrten Verses meinen? 
Dies kommt ja aber 2 Mai vor —.

25 Nr. 76. Diese Angabe findet sich mit Anfuhrung der 
Schriftstellen Mf. 3 ,על. Sie unterscheiden sich nur da- 
durch, dass unser Buch אחינף על  zithlt, als Mf.
welche wieder mehr als unser Buch anfuhrt אךמנות על
אדניו על .בניו על . המלתחה על ימים על , »0

T - : -  T T  -  T T : V - _ T■ ־־ 

30 dass unser Buch 86 und Mf. 90 Stellen zShlt. — Heiden- 
heim fiihrt eine merkwurdige Stelle aus einer Handschrift 
zu Gen. 40, 2. an, welche also lautet: במסרת מצאתי

ן , ו ס ע ר ן ,י י ט ן י ח ה מ כ ן ,ו ו נ ח י ן ,ו י מ י ן ,ה י צ ר ן ,ה י י א ן ,ה ל ו ב ן ,ג י ח ב  

ן , ו כ ל ן ,ת ו י ה ן ,ת ו נ ע ן ,ת ה י ת ח ן ,ת י נ ד י ן ,צ ו ר ג ן י מ י ב ל ן ,מ ו א ל מ י
ן ו מ ח ל ת  • M an s teh t w entgstens, dass fceins von d lesen  20 W o rtem  
zu  den  Z ushtzen de r Mf. gehS rt; sie ytelm ehr a lle  a n te r  den 
urspriing lichen  in  unserm  Buche gezShlten sich befinden. Aus 
e in e r H andschrift ftih rt Heid. noch Polgendes a n ן ♦ ; ה י ר ף ע נ ׳ ב י ל

ן ה י פ ׳ ל י ן . ל תי ע ד י ׳ . י הן1ףם׳? ♦ ל ׳ <?טי י ן • ל ת מ ה ' ו י ז • ל ס ת י א י ל  

ן ה י ר ׳ פ י ן • ל ? ת ע ׳ מ י ן • ל ה י א צ ו י מ׳ ל '  • s. auch m . m arg. zu 1  s. 
7 ,14 . wo es h e iss t; ׳ י ל ן ה ס ן כ י ג ו ד י צ ♦ ' י ן ל ו נ ח י ו ׳ ♦ י ן ל ל ו ב ג ׳ • י ל  

(muss ן ה מ כ ו  hetssen) ׳ י ל ן י ר ח ץ א י א ה ׳ • י ן • ל י ט ׳ ח י ן ♦ ל ה י ת ח ׳ ת י ל  

^ן ן י חי ן • מטז)88ב י י ה י ב ל  h e is s e n ) ן י מ י ׳ ה י ן • ל י כ ל ׳ מ י ל  ♦
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Zu ס1ע3י  fti<d1t vorftommt, will Heid. 3  .Jes) ש'ול
40, 30.) lesen; nach unserm Verzeichniss kann es auch ת ל כ  
heissen.

Zu ם1יכם   ̂ gezahlt ist, will Heid. unser כלןע
T  T

Bubstituiren.
Zu ר בו ע , ^as nicht vorkommt, will H. ב ר1ע  !®sen und

T T

auf 2  S. 17, 16. beziehen, wo die Ansgg. aber ר בו ע  
Chataf Pathach haben; vielleicht ist ד ןד1ע  lesen.

Aus obiger Stelle geht hervor, dass diesem Massorethen 
unsere Angabe unbekannt war, weil er sie nicht unter א״ב  
anfiihrt. Aber auch ferner, dass unser Buch diese An- 
gaben nicht kannte oder mit Absicht manches ausliess; be- 
senders aber ist merkwurdig, dass unser Buch das dort 
angefiihrte ט1שר  nicht bemerkte, indem es sonst das ג דלו

T

nicht hinzugefiigt hStte, was auf das fehlende Samech 
deutet. —

Nr. 74. Auch dieses Verzeichniss ist in der gedruck- 
ten Massora nirgends angegeben und also nur in uus. Buche 
erhalten; Mp. bemerkt zu den meisten לי׳. — Das Alpha- 
beth bezieht sich auf den Buchst,, welcher auf d. Taw folgt; 
letzteres kann auch radix sein, wie in ה תנ ח ארו ת ת י  
u. s. w., s. auch Mf. f], 1 . Warum ist aber aus diesem אי״ב 
nur או ר ת ת  aufgenommen? —

T : •

Nr. 75. Dieses Verzeichniss befindet sich gleichfalls 
unter ב”יא  ™it grosser Verschiedenheit der Stellenangabe 
in Mf. ';j, 2. Dime Stellenangabe: unter ב ״ א  Job 24, 2 2 .; 
unter מלין  Dan. 7, 12. und unter מלין כ׳  Prov. 31, 3.; aber 
selbst in den beiden letzten Stellen auf Mf. 1. c., wo es unter 
ב ״ א  angefiihrt ist — hingewiesen. Aus diesem Verzeich- 
niss geht wieder deutlieh hervor, dass das ב יא׳  ®!s ®in 
alphab. Verzeichniss, das auf eine ausschliessende Voll- 
standigkeit niemals Anspruch macht, das Eichtige war und 
zwar wie sie urspr. in unserm Buche gezhhlt sind. Mf. 
fand noch andere angegeben und schaltete sie, ohne genaue 
Priifung, wie wir sehen werden, ein, liess aber andere 
wieder aus nach Willkuhr und Zufall. Aus demselben 
Grunde hat die Mm. 1. c., andern handschriftlichen Angaben 
folgend, bald ן מלי , wodurch der Hinzufug^ung und Aus- 
lassung freie Hand gelassen wird, bald aber die sehr be־ 
schrSnkende Zahlangabe: כ׳ 20י מלין ־ ).

1) W enn w ir auch augenblickllcb das P rincip  d leser be- 
Bchr&ukteD Angai)e von 20 n icht findeu konn ten , so w ollen w ir sie, 
nach  einem  von Heid. aus einem  M pte. e rha ltenen  V erzeichnisse 
h le rhersetzen , vielleicht findet Jem and  das R ichtige. ן י י ח ב ן י י ר ח א י
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belt, ist darans zu ersehen, dass 1 Chr. 29,5. die Mm. wirk-
uch ueat דכוותי׳ לי׳ וחד חד •וכל ־׳־  was das דסם׳ לי׳
betrifft, so darf man annehmen, dass dieses absichtlich aus- 
gelassen ist, weil auch Zwillingsworter aufgezahlt werden, 
die mehrmals vorkommen —. die freilich unser Buch nicht 
zShlt — als י אני אנ , dae nach Mp. Dent. 32, 39, 3 Mai so 
auf einander folgt (Dent. 1. c. Jes. 48, 15. Hos. 5, 14.); 
ebenso שם שם ; warum aber mm nicht קן קן  und drgl. ? 
Das Bichtige ist aber, wie unser Bach es hat; es sollen 
nur solche angegeben werden, die nur ein Mai in dieser 
Form vorkommen. Auch das ךלןנ ist richtig, da das 
Alphabetische des Verzeichnisses anvollstandig ist, indem 
die Buchstaben Teth, Kaf und Kuf fehlen. Unser B. hat 
mehr als die Mf. — ausser den Zusatzen חמש ■*̂>3 כחיב  
und nicht קרי ist und לעללח ילעלות  nicht gleiche Form 
haben, beide also nicht hierhingehoren — ת1באר  '̂ îd יברך• 
Ob aber trotzdem unser Verzeichniss auf Vollstandigkeit 
Anspruch macht, ist zu zweifeln, warum ist z. B. אברהם

T T : “

-nicht gezahlt? S. oben uns. Berner (.Gen. 22, 11) אברהם
T T : -

kung zu Nr. 58. — Ohne Stellenangabe wird unser Ver- 
zeichniss angefUhrt Mm. P8. 93, 1. Cant. 2, 15. Dan. 3, 9. 
1 Chr. 29,5. wobei beilaufig zu bemerken ist, dass B. Chajim 
bald auf Art. תאם bald auf'ב in Mf. verweist, woraus her- 
vorgeht, dass derselbe noch unschliissig war, wie er die 
Art. in Mf. ordnen sollte. —

Nr. 73. Dieses Verzeichniss wird weder in Mf. noch 
sonst in Mm. angefiihrt — wenngleich d. Mp. zu jedem 'לי 
bemerkt — und ist nur hier erhalten. Wegen des fehlen- 
den Buchst. Samech wird דלונ hinzugefugt. — Ueber das 
Einzelne weiter unten. — S. Mf. 12 ,ך׳. wo nur wie oben 
Nr. 33. von der oflfenen Endsilbe mit Cholam die Rede ist. 
Daselbst fiihrt Heid. folgende, zur Aufklarung unserer St 
wichtige Mittheilung aus einem Mpt. zu Deut, 14, 21. an" 

(Jos. 24,10.) לי׳ עזוב ̂י®) 23,1(.  לי׳ ברוך •
(jud. 6,23.) לי׳ ארור •׳יס׳י?) !7,12(. לי׳ פגוש  
(Dent. 15, 2.) לי׳ ט1שמ  (Jer• ® י 29(. לי׳ צרוף  
(Ps. 118,13.) לי׳ דחה  (ZacL 12,3.) לי׳ שרוט  
(P8.35,16.) לי׳ חרוק (P8.17,6.) לי׳ תמוך

לי׳ כעוס  (Jes• 58,7.) לי׳ פרום  
(Ez. 44,20.) לי׳ כפום (Jer. 16,5.) לי׳ תנוד
(Hag. 1,6.) 5לי׳ בדע (Ez. 22,22.) לי׳ צעוק
(Dent. 14,21.) לי׳ מכר ל'' עבור  
(Ps. 76,5.) לי׳ נאור (Jer. 6,27.) לי׳ בחק

לי׳ כסום

15

10

20

25

30

35

40

eine Versohiedenheit in plene und de£ Schreibforro. AUer. 
dings fehlt demnach der Buchst.ל nach ןר׳ und mttsste also 
in der Ueberschrift רלןג  hinzugefugt werden; vielleicht 
ist aber mit Bedacht in unserm Buche das מל^^יל ausge 
lassen, so dass auch Waw mit Schwa dazu gehort? —

Nr. 89. Angefiihrt mit Stellenangabe Mf.1 ,מ׳•; es
feh lt daselbst י ״ מ י כ ש מ ad ת  ח ש מ • —

Nr. 70. Dieser Art. der ausiFuhrlich Mf. 25 ,א׳. wieder- 
gegeben ist, leidet daselbst wie 8) .22 ,א׳ . oben Nr. 59 
aasfuhrlich) an Zusatzen und Auslassungen. Ueber das 
Einzelne weiter unten. —

Nr. 71. Unsere Angabe ist mit nicht unbetrachtlicher 
Versghiedenheit der Stellenangabe angefiihrt Mf. 5 ,ן׳. 
Ausser den angemerkten Zusatzen רע רב י ו ע טן י 1011 ל ו ב ו

V VT י  V V T  V VT - T*״

hat unser Buch mehr als Mf. 1. c. ובער < ובא! < ודרך < וןרע  
לנו י יועץ ל\_קיץ וקול ושבו^ושקר, ושש! עז,ו וחוצה י ו " 

wahrend die Mf. mehr hat ואיש י ורם , ־ ivi י ונסך י ונכר  
וענן י ועז י ועוז ל וצדק ל ורד ל  von denen nur ש , ונכר ואי

- j -  T   ̂ T ׳ V V T  " T  • T  VV T

und רר ncmig sind, wahrend die andern theils mehrmals ו
••T

vorkommen, u. theils d. Waw ein Patbach hat, die also nicht 
hierher gehoren und ob nicht sogar ןען aus וען und וענן 
aus ועץ entstanden ist — da die einzelnen Worter unpune- 
tirt und fortlaufend ohne Versangabe oft in den Mpten. vor- 
konunen, wie hier z. B. im Mpt. Hamb. zu Ex. 9, 15. — 
wollen wir nicht weiter erortern. Das erwShnte Mpt. 
Hamb. hat in der Ueberschrift statt ץ מ ק ל Wort ו עי מל ו  
wodurch etwa die mit Pathach des Waw hinzugezogen 
werden diirften, weil das doch noch immer ל עי ל מ  ist im 
Vergleich zum Waw mit Schwa. — Auch hat Mf. das וליךן 
ausgelassen, wodurch allerdiugs dann auch die gereehnet 
werden diirften, die mehrmals vorkommen, was aber jede 
Einheit und Besonderheit stort. — Mpt. Hamb. L c. zablt 
von jedem Buchst. ein Beispiel und hat mit unserm B. ge- 
meinschaftlich ולנוי iind mit Mf. ף כ נ ו  (auch ען was aber ,ן

T T  V VT

ebenso gut ןען als ןען heissen kann —) und unter Phe
T״״  T

zahlt es ה ם beide. andern nicht haben. Was etwa zu <ו
T

חי  in unserm Buche ist Ez. 47,9. angefiihrt, wkhrend Mf) ו
Deut 5, 2 1 . hat) und ש א zn bemerken ist, 6 ור . unten uber 
d. Einzelne. — Ausserdem ist nnsere Angabe ohne Stellen- 
verzeichniss angefiihrt Ex. 9, 15. und E st 8 , 15.

Nr. 72. Dieses Verzeichniss ist unter תאומים א״ב  
ק ו ס פ ב  angefahrt mit Stellenangabe Mf. 14 לב׳,; es wird 
daselbst also das ך ולי׳ מי ס ר  und ג לו ד  ausgelassen. Dass 
das aber Auslassung ist, absichtlidte oder aus Vergessen-



21

z&hlt sind, deren He nicht interrogativ ist, aI8 ר,|!ןן « יר3ן1יד  
 Richtlgere 1st, Wie in unserm Bache angegeben •ך!קןכת

פתח לי' חד יוכל  so bemerkt auch Mpt. Hamb. (s. z. B. 
Gen. 1. c.) zu mehren derselben פתחין לי׳ • Das eine חד in 
unserer Ueberschrift ist iiberfliissig u״d kann gestrichen 
werden. — Ferner ist Mf. יהלמלך das scheinbar zu הל׳ ge- 
hort, gezahlt; es muss aber המלך heissen, wie es in unserm 
Buche richtig stebt, und gehort zu הכן׳• (Auch das friihere 

ההמידו “״ ®s in החרימו verbessert werden, wie es bei 
uns richtig angegeben ist.) In Hinsicht auf Verschieden- 
heit beider Aufzahlungen, hat Mf. ר1הינט ״ d̂ המערת 
mehr als unser Buch, das wiederum, ansser den Zusatzen
החייתם ל הלזה י הלמתים die worter הצום und הכל  

המשחית ״ nd הךאישוץ mehr zaiilt als Mf. Dass iibrigens 
auch dies ''יא'ב ׳ m schon oft bemerkt, nicht alle dahin- 
gehorenden Worter zahit, ersieht man aus der Angabe zu 
Job 1. c. wo zu 'הם gezkhlt werden התסליך (J®*". 22, 15.) 
התשלח •גיזיז!) 85(. התאמין (.Job 38, 31) התכןשר  (itid. 
 (.Job 38,34) התרים (.tid. 39, 23!) התרעישנו (.12 ,39
 .Ez) התצלח (.bid. 40,24!) התשחק (.bid. 38,39!) התצוד
17, 10.) von denen bei uns nur 3 angefiihrt sind.

Nr. 66. Ebenso angefiihrt und aufgezahlt Mf. '3 ,י. 
Ez. 14, 11. P8. 67, 2. Daselbst fehlt, ausser dem bei uns 
angeg. Zusatz ייחם das Wort ייזה das wahrscheinlich aus 
Versehen des Abschreibers mit dem vorhergehenden יוהr ״
vermischt worden ist. — Ueber das Einzelne w. u. —

Nr. 67. Dieser Art. ist Mf. '4 ,י. mit Stellenangabe, 
aber unvollstandiger angefiihrt. Es fehlen dort, ausser dem 
bemerkten Zusatz יאספון •• יאכלון י י:ביעון ןגילוץ י יךרשיז  

יח^רון ,יחפצון י ייטב י ויטיב י י.ישברו? יקצרו? י ירך י ירעון •
Nr. 68. iiiese Angabe, aber ohne Stellenanfiihrung

findet sich nur 2 chr. 21,4.: מלעיל ליא' ב' ב' מן ואינון
W0 das 'ויא, wie gewohnlich, nur auf das 'א nach וי sich 
bezieht, dem aber auch ' וים ,ליג'  o. s. f. folgt; das מלעיל 
bezieht sich auf d. Pathach des Waw, das conversiv. 1st, 
im Gegensatz zu Waw mit Schwa, s. oben Nr. 46. (und 
unsere Bemerkung). Ausser unserm Buche habe ich diese 
Stelle nicht gefhnden. Wenn aber z. B. zu וואםף bemerkt 
wird ימלרע bezieht sich dies anf den Accent, wie oft. 
Die ZusStze לילכו ״ nd ייקר. geboren wohl nicht hierher, 
da das 'ן Schwa hat; und ausserdem bei ersterm doch auch 
 .gleichfalls nur 2 Mai (1 S. 30, 22. Job 38, 36 וילכו
wo Mp. ל׳ hat, das aber 'ב heissen muss, wie 1 S. 1. c.) 
vorkommt, hStte gez&hlt werden mussen; bei «ויקר ״ch
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Oder wirkllch zShlte; es aber dennoch, im Drucke etwa, 
ausliess, wie die Angabe Mf.5 ירמ׳• deutlich beweiset, wo
er zu ורוממתי bemerkt: 'לישני ומב' ב  (»• â ich Mp. zu 
jes. 1,2.) und hinzufiigt: ב״ב p בא״ב דמסרינז ומה   
שויתי לא אם לישני בתרי (.p«• !81, 2) טעות  , woraus
also ersichtlich: a) dass er dieses Wort, nach seiner Absicht 
wenigstens, in unserm alphab. Verzeichniss zkhlte und b) 
dass er sich geirrt habe ורוממתי (mit Daleth) statt ורוממתי 
(mit Resch) zu zSlilen, welchen Irrthum er hier zuriick- 
nimmt. —

Nr. 60, Dieses Verzeichniss ist zwar angefiihrt ohne 
Stellenangabe Ps. 125, 1. und dabei auf Mf. unter dem 
Buchstaben hingewiesen, ist dort aber ausgelassen und 
so nur in unserm Buche erhalten. —

Nr 61. Ist ebenso angefiihrt und aufgezkblt Mf. יא״ב 
23. und ohne Stellenangabe Gen. 45, 6.

Nr. 62. Dieses Verzeichniss ist ausfiihrlich angefiihrt 
Mf. ' יב 8• ״ *id ohne Stellenangabe Gen. 31, 33. — Mf. 1. c 
hat mehr als unser Buch ובאר ״״ d ובמוראים beide sind

י • : • T :

aber unrichtig, denn ובאף kommt nach Mf. '4 .81 יבא Mai 
vor; und ובמוראים hommt nur ein Mai vor, wesswegen

■ T :

auch die Angabe der Stelle beim zweiten fehlt; siegehoren 
daher beide nicht hierher. Dagegen fehlt ובנהרות

T : *־

was unser Buch mit Recht hierher zShIt. Die Angabe zu 
Gen. 1. c. muss heissen: ובאהל ובאהל ״ • w• S. oben Nr. 58.

Nr. 63. Ebenso Mf. '20 ,ה . nur dass Mf. bei den bei- 
den והוספתי die Versstellenverwechselthat, indem 2 Reg 
und Ps. 1. c. ult. und die beiden in Koh. penult, sein miissen 
wie in unserm Buche und darum, wegen Verschiedenheit 
der Betonung, zu unserm Verzeichniss gehoren, da es ja 
sonst 4 Worter und nicht ' ב ב' מ|  wSren. S. Mp.

Nr. 64. Angefiihrt mit Stellenangabe Mf. '2 ,ה . nur, 
dass dieselbe הנמצאות anslSsst und המעלל (mit Nun fin.)

T : * ״  T “

statt המעוז י  wie es in unserm B. und den Ausgg. vorkommt,
T ~

hat. Mpt. Hamb. zu Jud. 6, 26. sagt ausdriicklich המעלן
ממנו יוזרועים ראש על אלהיך לה' מזבח ובנית ב׳^וסי'

וכלהון :Wenn in der ueberschrift bei unssteht — •יעמודו
שת aiierdmgs auffaiiend, da ja יפתחיל ̂  *יהגלו הוב I T T ; ־

הטוח הבו?  mitgezShlt werden? Mf. hat daher das 
' פתח וכלהון ״® sgelassen, ob aber mit Recht?

Nr. 65. Angegeben mit Anfiihmng der St. Mf. '8 יה; 
mit theilweiser Angabe (zum Buchstaben Taw) Job 38, 31. 
nnd ohne Angabe der Stellen Gen. 42, 16. Die Ueber- 
Bchrift in der Mf.יבתמי׳ “t unrichtig, da ja einige aufge-
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Der VollstSndigkeit wogen sollen hier anch diie 8 Mftl 
und in versohiedener Bedeutung vorkommenden Worter 
folgen:

 .8. Mp (.Deiit. 82, 41. Jos. 19,45. und Hab. 3, 11) ברק
zur ersten Stelle, wo , es heisst לישני בתרי ג׳ ; 
das in Jos. 1. c. ist N. pr. *

ואני ̂ י® • לישן בתלת  s steiien
sind nicht angegeben.

׳ -pen® חלקת
.Num. 12, 14. und Job 39, 8.) 8. Mp .ירוק 15, 8 10

zu Job 1. c. wo es heisst לישן בתלת נ* י
merkt nur מלא וחר  *DH ’ ב ג* • S. auch Mp. zu 
den andern Stellen, wo nichts bemerkt wird iiber 

לישן בתלת • Vielleicht soli es heissen: בתרי נ  
a2^ חלקת oben •לישן (8 15 V0ngleicher

Bedeutung sind.
.M.marg. zu jud. 5,11 מדין וסככה מרין • לישן בג׳ ג׳  

(J08.15,61.) רלים מרין להטות  (Jes. 10,2.)ורין 
רין לשון וחר אורחא לשון וחר קרתא לשון חר

9 <7! •® תפוח ס!•) • J0®! !» !2. und 1 Chr. 2, 43.) 8. Mm. 
und Mp. z. den Stellen. Die Angabe das. ist cor- 
rumpirt; Held, verbessert sio nach einer hand- 
Bchriftlichen Angabe also: ' י מלא ב׳׳3 תפוח ̂ו
תפוח ארין היתה למנשה (.Jos. 17,8) ותפוח  
(1 Chr. 2,43.) ותפח קרח  (Joei 1,12.) תמר גם  

וחר פרי שום חד גברא שום חד ♦ חסר בתרא
קרתא שום ‘

8. Mp. zur (.Ex. 15, 10. Hab. 3, 15. Neh. 13, 19) צללו
“ : t

letzten Stelle. — Mm. sagt nur '3 ןסי בקריאה ׳  
אג״ך יוכו׳  erwahnt also von der Verschieden- 

heit der Bedeutung nichts.
 .s. Mm (.Gen. 29, 9. Jes. 24, 19. und Prov. 25,19) רעה

und Mp. zu Jes. 1. c. Dieses letztere ist penult.
מלרע) (•ב׳

35 Durch diese Zusammenstellung ist das obige Urtheil 
des R. Tam vollig bewShrt.

Wie unaufmerksam aber die Angaben in der Mf. g®־־ 
arbeitet sind, mag hier schliesslich noch nachgewiesen 
werden dadurch, dass der erste Herausgeber allerdings 

Zusatz in unserm Buche — zShlen wollte .® — ורוממתין̂ס

Das 3 =ג׳ bezieht sich auf שבה ושבה
(v. שוב)  ̂Mai nit. vorkommen 8. Bamchi im 
Michlol S. 136• ed. 'Venet. parv. Das בתרי ב׳  
Mai שבה bezieht sich hingegen auf 2 ליש׳

I T T

mit dem Accent ult. vorkommt, aber in verschie 
dener Bedeutung d. h. von 8 • שוב שבה •
Mp. zuLev. 22, 13. und Jes. 23, 17. wo zu ןשבה 
bemerktwird: שבה היא וחר מלרע ב׳ ״ nd auch 

מלרע ג׳ י■ ם»ג ®® bezieht sich auf ושבה
dieses auf שבה n̂d ושבה ; j® ־*■on der

IT T IT T :

Wurzei — •שוב
 Mp. zur letzten Stelle (.Hum. 34, 27. Jer. 20, 10) שלמי

■ bemerkt לישני בתרי חסר ב׳ • E8 kommt zwar 
5 Mai vor, doch def. Waw nur 2 Mai und in ver 
schiedener Bedeutung; das eine ist N. p.

.s. Mm. u. Mp. z. d. St (.Gen. 46, 13. u. Thr. 4, 5) תולע
T

E) תרתי z. 20, 6. und Roll. 2, 3.) s. Mp. zur ersten 
Stelle •).

25

30

rrn י • oben.
T “8

•“®< הקרוז •• י״
ף ר ^ י  ■•oben.

ז ו א ש מ  (Qen. 43, 34. Thr. 2, 14) 

8. die Hm. and  Mp. 

ת נ ב ל  >• oben.

1) S. י ט ו ק י ת ל ו י נ ו מ ד ק  von Pinsker S. ■ר ״ ״ כ ר י o er elne S t 
aus ל ו כ ש ר א מ כו ה  des KarSers J. Haabel anftthrt, in w elcberdieser 
sich als V erfasser des ן רי ן ת רי ת ב  n enn t, wozu P. bem erkt:

ר ש ה א ה מז א ר ם נ ג ר ש ח ר בן א ש ו א פ ס ו ת י ה נ ר ו ס מ ה ד ב ו ע  
ם י נ מ ם סי י י נ ר ס ו מ ם מ י ר ח או ם מ ג ש ל ו ע ל ב ו כ ש א ׳ ה י ד ה ח א ם כ ה מ

ן כ ו *• Pinsker scheint demnacb obige St. des ת ר  nicht gckannt 
za  haben, da dieser es ja  als etwas Bekanntes voraussetzt. W enn 
aber P . das. aus dem Mpt. von 1010 v. B. Ascher elne Massora

angabe anftthrt: ו ל ת א ו ב א תי ר ק מ ם מן ב תי תי ש ש ת ב ו נ ו ש ה ל מ  
א ל ר ש כ ז א נ ל ר ו מ א ת נ רו ט מ ת ב ו ל ו ד א ג ל ת ו רו סו מ ת ב ו נ ט א ק ל ו  

י ״ ר ב ד ם ב רי ס ס nd dazu bem erkt: ת מ א ב ן ו ו ה ת י י ל נ ה ה ל ״ ל כ כ ו
80 scheint d ieser Zusatz uns. Mm. und Mp, nicht gekannt zu haben, 
da diese beinahe zur Halfte jen e r 25 bem erkt: ׳ ב מ א י נ ש לי  ich ■will 
eie zur Vervollstkndlgung unserer Angabe hier herstellen und nur 
«u denen die Schriftstellen bem erken , bei welchen wlr keine 
M assoraangabe gefundeu:

ן ב ל ו  ■• oben. 8 י ק ל ח . oben.

ן כ ת ו  dass. אן s. oben.

^י קו רי ה נ  (!'®v. 26, 33. Mai. 3 , 10 ם (. או ל כז וי  (Gen. 26, 15. i  S. 18, 27.) 

ה ל מ ה ) (Ex, 9, 4. Dent. 28, 59.) 6  ,1 .8 י (2  ת א ר ק נ . Est. 4, 11.)

ו1 ך ם ח ן  (D e u t2 8 ,18 . J 0b 1 1 , 18 ה (. נ ש מ ל  ■• oben.

' ל ^ ר ל  (Gen. 30,80. P 8 (.Jer. 8, 4. Jer. 44, 23) כןו־את (.119,105.

לעלן  (N34, 1 1 ״®.  . E t. 12,12.)

ה1י^ Deut. 15, 2. Job 1) _׳  1 , 6.)

ם רי מ  •• oben.

8. P .; es muss heissen:

— ל  ן ע ת כ א ר ם ק כ ת א  

ה ח ו ר  ■• oben.
T

י י ת שי נ • oben.
• * T

ח י3ו ן ו  (Ex. 83, 19. Job 19, 17.)

ב ג ח ה  (Le▼. 1 1 , 22. Koh. 12 . 5 .) 

10 ,21 .8 ח (1  ק . Ea. 17, 6 .)
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Beaeichnung der andem Stelle. — Das eine ist 
N. p;

34. und Pa. 139, 4.) Kimchi im MicMol 
S. 171. (ed. Venet. parv.) fiihrt eine Massora- 
angabe zu Jer. 1. c. an, welche so lantet: מלא

בתראה באלף כתוב קרמאה , לישני ב׳^בב׳  
בה״א •כתוב 8• מ״ש  Jer. 1. c.

 Mp. zur letzten St. Zur (.Esra 4, 14. und 6, 9) מלח
ersten St. bemerkt sie nur '3 •

 s. Mp. zur ersten Stelle (.Gen. 21, 7. Jes. 21, 11) מלל
wo מלא וחד חסר חד  binzugefugt wlrd, da das 
zweite מליל heisst. S. auch Mp. zur letzten St.

S. 15, 32. job 38, 31.) s. Mp. zur letzten Stelle מעדנות (1
’ wo es heisst: 'חסר חד לישני בתדי ב ; atniich

Mp. zur ersten Stelle.
.s. Mm. und Mp (.Ex. 15, 23. und Dan. 6, 19) מרים

.z. d. St יי
 Zur letzten St. bemerkt (.Jos. 13, 32. Ez. 25, 3) נחל

Mp. ולי׳ לישני בתרי ב׳ • Das eine ist von נחל 
und das andere von חלל• Das ןלי׳ will sagen, 
dass das in Ez. ein Chet mit Earn, hat und das 
kommt nur ein Mai vor; das andere in Jes. hat 
Cheth mit Pathach.

Zu letzter St. be (.Num. 34, 5. und P8. 124, 4) נחלח
' merkt Mp. 'לישן בתרי בטעם ב  m diesen 

beiden Stellen ist das W. penult, kommt aber in 
verschiedener Bedeutung vor; das erste Mai ist 
das He ein He locale und das zweite Mai ist’s 
He parag. s. Ab. Esra zu P8. 1. c.

s. Mm. und Mp. zu (.Jer• !5, 10. und Thr. 3, 17) נשיתי
.ןך . .

den Stellen.
 .Mp. zul. SteUe, 8 (.Jes. 47, 8. und 1 Chr. 11, 42) עדינא

auch Mp, zur ersten Stelle, wo das ליש מב  
fehlt, aber bemerkt ist: — • אלף כחיי אחד  

 .8. Mp. zur ersten Stelle (.Neh. 3, 23. ibid. 11, 32) ענניה
רד (̂Jגוd. 19, 11. Hos. 11, 12.) 8. M. marg. zur ersten 

Stelle, wozu noch bemerkt ist קמץ וחד תח0 חד  
s. Mm. und Mp. zu (.Jer. 62, 23. und Dan. 2, 35) רוחא

T

beiden Stellen.
;Mp. zur zweiten Stelle (.Jes. 42, 1. 2 Chr. 36, 21) רצתה

T :״T ,

die erste hat nur 3 .
.8. Mp. zu den Stellen (.Jer. 41, 14. Est. 2, 14) שבה

T  T

Wenn Est. 1. c. bemerkt wird בחרי מללע ל
לישני בתרי ב' מלרע ג' SO muss das heissen ילישני
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 s. Mm. zur letzten St. I (.Je». 68, 6. und Ps. 78, 4) חרצבות
'■ '' Mp. zu derselben St. ISsst •ליש׳ ומב׳ ״ «• Wenn 

es in letzterer heisst: 8011 ®מתח ב ס  das nicht 
heissen: es kommt 2 Mai mit Pathaeh vor; 
sondern das פתח Diuss 0תח  punctirt werden 
und soil, wie gewohnlich, die andere St. (Jes. 58,6.) 
bezeichnen, wo ת1חדצב  “lit dem vorhergehenden 
— .vorkommt פתח

 -Zu letzter Stelle be (.Clen. 46, 23. Num. 32, 17) חשים
merkt Mpt. Hamb. 'לישן ומב' ב  ““J die 
beiden Stellen an, 8. auch Mp. z. St.

̂®J) חתת  ®13 ,4  ̂ •̂ ,Held, fiihrt ein Mpt. an (.י 2
welches zu 1. St. hemerkt: לישני מב׳ ב׳ חתת

בתראה ♦ חתת עתניאל ובני .חתת תיראו וסי׳  
גברא שום . woraus auch hervorgeht, dass das 

Taw in letzter Stelle ein Earn, hat, gegen d. Ausgg. 
S. d. folgende יהל , לבנח י נחל ״ • drgl.

 Zu 1. St. bemerkt (.Jes. 13, 20. und Job 31, 26) יהל
"" Mm. u. Mp.( קמץ וא׳ פתח לישני(א׳ בתרי ב׳  

Mp. zur ersten St. lasst d. לישגי בב׳ ב׳  aus.
 s. Mm. und Mp. zur (.Deut. 32, 2. und Hos. 10,2) יעריף

letzten St. — Mp. zur ersten St. lasst’s aus.
 .so bemerkt Mpt (.Gen. 1, 22. und 2 Chr. 24, 26) יר3

Hamb. zur ersten Stelle ני ליש ומב׳ ב׳ • Detzteres 
wird als N. p. genommen.

 8. Mp. zur letzten (.Jer. 48, 12. und Eoh. 11, 3) יךיקו
Stelle; zur ersten Stelle bemerkt Mp. bloss .3 ׳

S• 19. 6• ““d Job 15, 11.) 8. Mm. und Mp. zu לאט (2
“  T

1. St. — Mm. zur ersten Stelle verschweigt das
לישני בתרי

Eine Handschrift (.Ex. 24, 10. und Jos. 19, 26) לבנת
■ bei Heid. bemerkt: שניקדמ׳ חניא פתח ב׳בב׳לי  

ץ• מ ק
 so bemerkt eine (.Num. 26, 30. und Job 17, 6) לחלנין

Handschr. und Mp. z. 1. St. — Das תחלקי ^  ̂ P• 
1. c. muss י החלק  heissen und bezieht sich aaf| 
Num. 1. c. wo החלקי bei לחלק (als N. p.) vor- 
kommt. '

7! .3  ̂  .Job 42, 10.) s. Mp. z. 1. St Mp •למשנה ̂(
zur ersten St bemerkt es nicht 

J“J■ ®'*‘9 ,7̂) לערב Mm. und Mp. zur 1. St (.״ 
~ und fugt hinzu (— מלא קדמא  

1 •7 • מכרי1)2 ̂®8ז  Chr. 9, 8.) Mp. a. d. St; in 
' der letzten wird noch hinzugefugt השמן את
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(Dent. 4, 84. Job 4, 2.) 8. Mm. nnd Mp. k. d. St.
(1 S. 26, 21. nnd Ps. 119, 99.) 8. Mp. znr er8ten 
St. — Mm. Eur 2ten St. fehlt d. לישני בתרי • — 
(Lev. 5, 23. Jer. 6, 6.) 8. Mp. znr ersten St.
(Gen. 42, 29. nnd 2 Chr. 3, 7.) 8. Mm. nnd Mp. 
z. d. St.
(Num. 13, 20. und Ez. 34, 16.) Mm. nnd Mp. su 
letzter Stelle. In Mm. znr ersten St. fehlt das

לישני •ומב׳ -
(Hos. 10,6. und 13, 5.) Held, bemerkt, dass einige 
Handschriften dazu anfuhren: '3* לישD1 *ב 
eine von בןען nnd das andere von יבש)•
(Lev. 10, 3. und Jos. 10, 13 ) 8. Mp. zu d. St. 
(Lev. 24,11. und 2 Reg. 12, 10.) 8. Mm. zur ersten 
St. nnd Mp. zur zweiten St.
(Num. 24, 19. und P8. 72, 8.) Zur ersten Stelle
bemerkt Mpt. Hamb. מים מיעקב לישן ומב" ב'
ים ער ; 8 • auch Mp. zur letzten Stelle.
(Gen. 49, 12. Job. 35, 8.) s. Mm. und Mp. zu den 
Stellen.
(Gen. 25, 14. nnd Jer. .23, 36.) s. Mp. zur letzten 
Stelle.
(Deut. 14, 25. und 20, 12.) Zur letzten Stelle be- 
merkt Mpt. Hamb. לישגי ומב^ יב  aber 
unrichtig ist, da es Ez. 4, 3. mehrmals vorkommt, 
(Gen. 46, 24. und Deut. 32, 35.) 8. Mp. zur ersten 
Stelle.
(Gen. 16, 1. und Jud. 5, 15.) 8. M. marg. zur 
letzten Stelle und Mpt. Hamb. zur ersten Stelle. 
(Ex. 5, 18. und 1 Chr. 4, 32.) Held, aus einem 
alten Mpt. zur letzten Stelle.
(Jos. 18, 2. und Ps. 55, 22.) 8. Mm. und Mp. zu 
den Stellen.
Zu Gen. 27,16. bemerkt Mp. בתרי באורית׳ ב׳
 was aber schwierig ist, da es im Pent, noch ,לישן
2 Mai (Gen. 33, 19. und Deut. 33, 29.) vorkommt.
Der Verf. des חדות מבין  will lesen 'באורי׳ ג
 was elne Analogic batte in יבב׳ליש׳
32, 41. wo letztere zu ברק ®i“® Shnliche Be- 
merkung macht. Vielleicht ist ' כג באורית  J 
 zu lesen und das Wort zu Deut. 1. c. ala ליש׳
bildlicher Ausdruck, verwandt durch eine Meta
thesis mit nr1p ,̂auders genommen wird, als Gen. 
33,19. 6. anten Zusatz S. 20

הנסה
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הםהןד
הקרות
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בארי לישן ומב׳ ב׳  (Oen. 26, 34. Hos. 1, 1.) 8. Mm. zu 
Hos. 1. c. — Mp. hat an beiden Stellen bloss 'ב  
ohne ומב׳לישן, was richtiger zu sein scheint, da 
sie doch beide nom. prop, sind?

בבת לישני בתרי ב׳ (6 en. 34,19. Thr. 2,5.) 8. Mm. z. st. 
und 2 Chr. 4, 17.) 8. Mp. zu d. St. und .בעבי 26

Kimchi W. B. 8. v. — Buxt. in d. Concord, u. Rabb. 
Bibel liest 2 Chr. 1. c. יבעבי âs 2te Beth mit Zere, 
was nach Mp. 1. c. falsch ist.

;8. Mp. zu beiden Stellen (.Lev. 13,48. Prov. 7, 9) בערב
’ ' zu Prov. 1. c. heisst’s : או לישן בתרי צירי א׳ ב׳

•בשתי צירי א׳  bezleht slch auf Lev. 1. c
^̂ בערים ־*'®) ״®(־® י״ • und Mp. zu

’ den Stellen.
.C!hr. 21, 28. und 2 Chr. 26, 5.) Zur ersten St בראות

■ heisst’s in M. marg. וחד מלא חד ני ליש בתרי ב׳  
בימי אלהים לדרש ויהי יחסר 8  .• auch M. marg.

zur 2ten Stelle, wo d. •*1̂®̂ לישני בתרי  
 8. Mm. und Mp. zu (.Prov. 1, 2. und Job 37, 11) בךי

d. Stellen.
 8. Mm. zur ersten St. und (.Gen. 26, 3. ibid. 49, 9) גור

Mp. zur letzten Stelle, wo es heisst בספרא D ר״ ב׳  
לישן ומב׳  (̂ - h. in Gen. kommt dieses Wort 

2 Mai vor und zwar am Anfang des Verses und 
in 2 versch. Bedeutungen).

zu letzter Stelle heisst’s (.Jes. 18, 5. Prov. 11,17) גםל
in Mp.• ובסר לישני ובתרי וחם׳ ב׳

 s. Mpt. Hamb. zur ersten (.G®u. 32, 4. Ps. 120, 5) גרתי
Stelle.

S. 14, 27. und 2 S. 12, 4.) s. Mp. zur letzten •דולך (1
■ Stelle לישן בתרי אינון דבש הלך ב׳ • Mp. zur

ersten St. fehlt das — • לישן בתרי
(.Gen. 18,17. Ps. 147,9) המכסה מאברהם לישן ב׳ומב׳  

י ‘ דכו׳ הקרב את וכל שמים 8  ‘. Mm. in Mpt. Hamb.
zur ersten Stelle. — In der gedruckten Mm. zur 
letzten St. fehlt d. • לישן ומב׳  

 -Zur letzten St. be (.und Koh. 10, 18 .דPs• 3 ,04) המקרה
merkt Mpt. Hamb. לישן ומב׳ יב׳  woraus hervor- 
geht, dass beide gleich lauten, gegen Mp., die zu 
jeder der beiden St. bemerkt 'לי und in mehren 
Mpten. zu Koh. 1. c. deutlich bemerkt דגש ילי׳  
so dass in Koh. das Mem ein Dag. forte hat, in 
Ps. 1. c. aber es ohne Dag. und das He mitMetheg 
od. Gaja steht. —
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weist i8t fast g&nz so uberĝ eg׳ang«n in Mf. 22• Sie sind 
nur darin verschieden, dass nnser Buch, ausser den Zu-
satzen: הקורות י חלקו  «nd ? ורוממתי עיט בערב
 mehr als unser עכף mehr hat, wShrend Mf. nur התנין
Buch zShlt; die drei nach וברכה folgenden, als ויפתח 

וירמ ״״ d וירב schemenVersehen des Abschreibers zu sein, 
wenn sie in unserm B. fehlen, indem derselbe יויפתח 
wie alle andern Stellen im Mpt. unpunctirt ist, wahrschein- 
lich ויפתח n̂d so von diesem an fortfuhr und die drei 

10 genannten dazwischen liegenden Worter iiberschlug, was 
leicht und oft bei etwas gedankenlosen Schreibern eintriflft. 
Indem ich iiber das Weitere auf Mp. zu den betreflfenden 
Stellen und auf unsere Bemerkungen zu den Einzelheiten 
verweise, Avill ich hier nur noch einige Zusatze theils von 

ה רוו" ט* 16  Mf. 1. c. thells wie ich sie sonst woher bei meiner 
Mf. bemerkt babe, alphabetisch geordnet hinzufiigen:

חתנו יתר אל י לישגי בתרי ב׳  (Ex. 4,18. und Jer. 29,1.) 
s. Mp. Jer 1. c.

אץ לישני בתרי ב'  (! s. 10,14. job 8,2.) s. Mp. zu
20 den beiden Stellen, auch Mm. zu Job l.c. S. auch

Mf. 25 א׳. wo sie zu לישן בחד ב׳  gerecbnet 
werden.

 s. Mp. und Mm. zu (.Reg. 4, 10. Itoh. 12, 3 !) בארבות
den Stellen.
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א ' ל ה ש ע ט ה ת ד ס מ ה ב ל ו ד ג א ה צ מ ת ש ת כ י ן ל ו ה ת ו כ ד ד ו מ ל ו ל כ ו ת  מ

ר מ ו ל י ו ר ח ר א ש א א ב ל ת ל כ ע ה ב ר מ מ ת ה ו א ל ן א רי ת ת י ל  ד

ן ו ה ת ו כ ם ד ץ ע ן תרי י נ ש י ל ל ל כ ר מ ח ן ד ש י א ל ו ל ה א ה ו ל ע ל י  ע

ך ב י ל ר ה א ש ב ל ת ל כ ע ת ב ר ס מ ם ה ן ג רי ת ת י ל ן ד ו ה ת ו כ  ד

ם ת ו ע מ ש מ ד ש ח ן ב ש י א ל ל ב ו ת ה כ ב ר ן ה ה ת מ י ל ן ד ו ה ת ו כ א ד  ל

ם ן ע רי ן ת י נ ש י א ל ל ם ו ד ע ן ח ש י ' ל ו כ ן ו כ י ו ת א צ ה מ ב ר ה ת ב ו ל ל  כ

א ל ן ש ת ם נ ה ן ב ו ב ש ב ח ת כ • ש • • ר י שי • ו
W ir 8eke11, dass der Vorf. anniinm t, a) dass Anhfinger des 

D anasoh das ם רי ש ב ל  nach der Ansicht ih res L eh re rs , der, gegen
• T :

Ben S arak , das W ort in  zw ei versch iedenen  B edeatnngen ninunt, 
in  die M assora b ine inge tragen  haben  k S n n en ; b) dass durch Irrth u m  

und Y ergessenheit W o r te r , die scbon in  e iner S te lle  angeftih rt 

w a rd e n , flilschlich in  eine andere  h ineingerathen  sind und  c) dass 

es Irrth u m  sel, zu g lauben, dass W Srter, die scbe inbar zu e in e r 

gew issen  A ngabc gehSren und doch n icht dazu  g ezah lt w erden, 

nach  A nsicht d e r M assora n icht dazu g e recb n e t w erd en  diirfen 

und also in  einem  andern  Sinne genom m en w erden  m iissen ; 
denn die M assora is t n i c h t  v o i l  8 t a n  d i g ,  w enn  sie  a l l -  

g e m e i n e  V erzeichnisse ( ן י ג ב ו ״ א ה י ט ש י ! — ) ohne bestim m te 
A n g a b e  d e r  Z a h l  anfUhrt und la ss t g a r m anche dahingehorige 
auB. — S. oben Anm erkg. zu Art. 1,

Riicksicht darauf, ob das Wort nur an dieser Stelle oder 
auch sonst mabr vorkommt. Die oben genannten 8 Ŵorter 
musste unser Verzeichniss daber mit aufiiebmen, weil sie 
nicht weiter vorkommen; musste aber andererseits טמא  

ייפפת תחפנם  und drgl. (s. oben) auslassen, weil diese
T ־ :   T -

noch ausserdem vorkommen. Aus diesem Grunde muss 
das זמרן unter Buchst. 'ן sicb auf זמרן n̂d nicht auf מרו] 
das gleicbfalls in demselben Verse 2 Mai vorkommt, be- 
zieben, weil letzteres noch ausserdem, wahrend ersteres nur 
2 Mai, wie angegeben, vorkommt. Ebenso ist unter Buchst. 
Lamed למלכים gezahlt, obgleich es mehrmals vorkommt;. T • -
denn in dieser Form mit Mem ohne Dagesch kommt es nur 
2 Mai im gegebenen Verse vor; so wird auch איככה *̂ fge=

,  T T •יzahit, obgleich es auch Est. 8, 6. vorkommt, weil, wie 
uns. Stelle bemerkt (,1 יל1מלי, י(ב ט̂®  Accent penult, 
nur die beiden vorkommen, wahrend sie in Est. ult. sind; 
s. auch Mp. zu den St. Aus demselben Grunde wird 0ורה 
angefuhrt, das laut Mp. mit dem Accent auf ult. nur 2 Mai 
vorkommt; sonst ist’s penult. — Wahrscheinlich hat unser 
Buch desswegen, was sonst nicht gewohnlich ist, bei jedem 
Worte 'ב liinzugefiigt um dadurch anzuzeigen, dass es nur 
diese beide Male so vorkommt. Jedenfalls sehen wir wieder, 
dass unser Buch die correcteren Angaben hat.

Nr. 59. Dieser Art. der, wie der spatere ב מ| א"ב ב'  
לישן בחד  (Mf.25 ,א׳. unser Buch Nr. 70.) sehr an Aus- 

lassungen und spatern Zusatzen leidet, wie das schonR. Jacob 
Tam, eine der bedeutendsten Autoritaten im Judenthum 
(1100—1171. s. Gratz Gesch. d. Juden Bd. 6, S. 211 AT.) in 
s. Buche הכרעה s. 11. ed. Filipowski‘) ausfiihrlich nach

30

35

40

1) Es diirfte n icht u n in te ressan t sein, das B etreffende aas d ieser 
S te lle  h ie rherzuse tzen , da das Buch doch wohl n ich t Jedem  zur 
H and sein m ochte. Nachdem  nem lich der Verf. den A ngriff des 
D unasch gegen B en Saruk zu ם י ר ש ב  zurilckgew iesen hat, bem erk t 
e r : dass D unasch unsere  M assora hatte  fUr 8. A nsicht anfUhren

k snnen  und fsh rt fo r t : י  ס ׳ ׳ ע א י ו ה כ ר ס מ ה’ה ל ו ד ג ם ה ר ב ׳ ח ן כ ו  

י ל ו א ם ו י ט ו נ י ה ר ח ש א נ ו ו ד ה ו ב ת ת כ ר ס מ ן ב י ר ת ן ב י נ ש י י י ל כ  

א ל ו ה ל ה ז י ו ה א י ב ש מ נ ו ה ד י א ר ך , ל א א ב ל ת כ א נ ם ל י ע ר ת  

ן י נ ש י א ל ל ם ו ד ע ן ח ש י י ♦ ל ש כ ה י ב ר ר ה ש א א ו ל ב ת כ א נ ה ל ז ב  

א ל ה ו ז ם י ב א ב ו ת כ י נ מ י ש מ נ ו ו ד נ ו ר ת ר פ ש א י כ ת ש ר ה • פ ז ב ו  

ן י ב י ת י כ ר ח ב א ת כ ה נ ר ס מ ו ה פ י ס ו ו ה ם ב י ש נ ם א י ר ב ן ד נ י א ש  

ן י ג מ י ב ר ה ם ש ת ש ר ם ח ת ש ר קן ח קן ז ם ז י ב ו ת ת כ ר ס מ ן ב י ר ת ב  

ן י נ ש י ת ל ר ס מ ב ד ו ח ן ב ש י ק ל ו ח ה ר מ ן כ י פ ה • ד א ר ה ו א ו ר ה  

ת ר ו ס מ ל ב ד ש ן ח ש י ה ל י ה ה ו מ ו ו ד ר ל ס ו ח פ י ס ו ה ו ו א ב ל ר ו כ ז נ  

ר ש ה א י ר ה ב ת כ ר ס מ ל כ ן ש רי ן ת י נ ש י ' ל ו כ י ו פ ל י ו כ ר ש ד ר פ א
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der Niederschreibung der Mm. and der Yerweisang auf 
Mf. — Aasserdem leidet Mf. an einiger Leichtfertigkeit im 
Citiren, 80 z. B. ausser dem erwahnten 8̂  *ההררי 
nillni (nicht ון1ר1ות ) *wel Mai aufgezahlt; unter dem 
Bucbst.  ̂ 1st יספה angef&brt, was nicht dahin gehdrt; 
wie wir abet au8 unserm Buche sehen, bezieht es sich auf 

ןר3ל  des angegebenen Verses, in welchem allerdings auch 
das יספת zwei Mai steht, das aber za unserer Angabe

T : ־ T  ®

nicht passt, weil es aasserdem noch vorkommt. — Was die 
abgekiirzte Angabe zu Esra 1, 9. betrifft, so 1st sie, so weit 
sie reicht, ganz dieselbe der Mf., uur dass die Wbrter;

מליז תרין ״ ach ב״ב ״ nd: פנחס אחות לו יותלד תחפנם  
nach גנבת את  Strelchen sind; ersteres, weil es blosse 
Wiederholung des ב׳יב *st and letzteres, weil es aus der 
vorhergehenden Stelle corrnmpirt ist. Es kann aber nicht 
die Absicht gewesen sein, wie Heidenh. zuMf. meinte, hier 
תחפנס  mitzuzahlen, das allerdings im angefiihrten Vers 
2 Mai vorkommt — erstens weil es nicht hier unter den 
Buchstaben Gimel, sondern zuletzt unter Thaw gehbrte; 
zwei tens ist ja diese Angabe ganz dieselbe, wie in Mf. 
and diese hat’s ja nicht; ciidlich drittens and was das 
wichtigste ist, gehdrt es gar nicht zu uns. Verzeichniss, da 
es mehrmals, wie gleich im vorhergehenden Verse vor- 
kommt. — Betrachten wir aber die Angabe an sich, so bietet 
sie folgende Schwierigkeit: a) w'orin unterscheidet sich 
unser Verzeichniss von dem Mf. '14 לב. (bei uns Nr. 72.) in 
welchem ja auch 2 Wdrter die in einem Verse 2 Mai vor- 
kommen ( תאומים ב”א ) angegeben sind? — Soil dieses 
aber nur von 2 Mai vorkommenden Wdrtern, die dicht 
auf einander folgen (־תאומים Zwillingspaar) handeln, 
wahrend unsere Stelle von iiberhaupt nur in einem Verse 
2 Mai vorkommenden W. spricht, so entsteht b) die Frage 
warum hat unser Verzeichniss dennoch die Wdrter: ת1באר

האדום י ירודה י יצמיתם י לבש י לאיתיאל י נהמו ״״ d ערף
T T ך - ̂ ; . . . . . . ן - - . . . י • . .

Hufgenommen, da diese ja in jenem Verzeichnisse zu den 
 gehoren, weil sie zwei Mai dicht auf einander תאומים
folgen? — Hieraus schliesst aber Heidenheim, dass unser 
Verzeichniss nur solche Wdrter angeben will, die zwei Mai 
in einem Verse, sonst aber gar nicht wieder vor- 
kommen uud ziihlt alle diejenigen, die dies Merkmal haben, 
ganz gleich, ob sie dicht hinter einander, oder getrennt 
in einem Verse 2 Mai vorkommen; wShrend die andere 
Angabe (תאומים) solche verzeicbnet, die 2 Mai dicht 
hinter einander in einem Verse vorkommen, ohne

erklartwird, wasKimchiauffallendfindet; s. auch מ"ש*)
St.) s. V. a. ״rait Absicht“ deutet, was im Zusammenhang 
besser passt; (so erklartIbn.Ganach צרים צירים צוד  
8. Kimchi Wdrterb. unter זךך} und צןף nnd Fiirst’s Wdr- 
terbuch unter 1 ,צך.) ebenso צדוני• Mf. aber waren
2 V. צדה ’̂ d̂ eius v. צור —  ̂ Angabe der Mf.
spricht dass nach derselben von den 3 Stellenje eine 
im Pent, eine in den Proph. und eine in den Hagiogr. 
 ;steht, was nach unserer Angabe nicht der Fall ist (אנ״ך)
alleia unser Buch hat wirklich die Worte: 10 באור^תא חד  
u. s. w. — und wahrscheinlich mit Bedacht — nicht ange- 
geben und nur eine spatere Hand hat im Mpt. אנ״ך משמש
hinzugefugt. —

Nr. 57. Ebenso Mf.21 א׳. nur dass daselbst unter 'ט
fehit: (Job 2 1 , 1 6 . ) 5 ! ♦ טובם בידם לא הז י טובם

̂  י  ̂ T

Nr. 58. Diese Stelle ist angefiihrt und aufgezlihlt Mf.
13 ,3 ח׳ חיי) .Esra 1, 9. (hier aber nur bis Buchst .׳ )> d̂r 
die iibrigen ist auf Mf. hingewiesen —) und ohne Angabe 
der Stellen Ps. 150, 5. Prov. 30, 33. (10» (ומיץh 2, 10.
).Koh.9,9 (שעלים).cant. 2,15 .נרןבל) 19> 21) (הבלף ״״ d
Esra 8, 17. — Unsere Angabe bemerkt richtig דלוג = 
vollstiindig alphab. Verzeichniss, weil sie טמא »icht 
anBihrt, woriiber weiter unten, es fehit also der Buchstabe 
Teth. Mf. 1. c. lasst das דלוג ט®8י  indem dort טמא  
genommen ist. Ferner liest unter dem Buchst. He unserj25 
Buch החרדי, was 2 S. 1. c. wirklich 2 Mai in einem Verse 
vorkommt, wahrend das in Mf. angefuhrte ההררי (ibid.

• T “ : ־

23, 33.) nur ein Mai steht, indem das zweite האררי heisst, 
also nicht hierher gehort. Wenn ferner unser Buch 3פורי 
(— das ohnedies, wegen der Accentstellung in seiner 30 
Wiederholung verschieden ist —) ומ,יץ < נקבל , שעלגם  
 nicht zahlt, so liegt das darin, dass Anga"ben unter הבלף
 u. s. w. nicht ausschliessend vollstiindig sind (8. oben א״ב
Art. 1.) Wenn aber Mm. die 4 zuletzt geuannten an den 
betreffenden Stellen unter uns. alphabetisches Verzeichniss 35 
rechnet und auf Mf. verweist, so zeugt diese von Vergess 
lichkeit des Herau.sgebers oder dass dieser in Mf. einem 
andern Verzeichnisse folgte (etwa unserm Buche?), als bei

20

401) W ean ש ' d  daselbst bem erk t, dass das ה  n icht locale sein 
k a n n , w eil danu der A ccent penult, sein  miisste — gegen Raschi's 
E rk lS rung , so ist das uurichU g, indem  h ie r d e r Accent h inun ter 

rOcken muss, w egen des darauf folgenden ' א , wie be i ה כ ו ש י י נ ד א  

ה 8 מ ה י ל ר ו ס , w. 8. Held. Anmerkg. tn ן  י א ע ר ו ק ה  Nnm. 18, 5, 
D ent. 1, 28.
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Buchst. Sain (̂  ־zu verzeichnen nnd nahm ihnb. d. Abfas (ןן
sung der Mf. unter ן׳ auf. — Der Zusatz ואשמעה 
auch in Mf. 1. c. ’ '

Nr. 48. Diese Angabe ist zwar Mf.8 ,ל׳ und Ex. 27,9. 
angefiihrt, in beiden St. aber ist auf Prov. 23. (wabrscb. 
V. 30. zu לבאים) bingewiesen, wo aber jede Angabe feblt;. ךf. -
sie ist also nur in unserm Bnche erhalten; dies ist aber- 
mals ein Beweis, dass der erste Herausgeber wShrend der 
Arbeit manchen Art. vergessen oder verloren bat. —

Iffr. 49. Ist angegcben mit Stellenanfiihrung Mf.2 ,ב׳. 
und Jes. 8, 1. und obne Aufziihlung der St. Lev. 7, 8. und 
13, 10. Die Reibenfolge nach den B-B. der beil. Scbrift, 
ist bei uns beobabtet, wahrend in den angef. St. zu Mf. 
und Jes. jede Ordnung, wie gewobnlicb feblt. Das לבך 
f®blt auch in den angef. St ממםורה׳

Nr. 50. Angefiibrt wie bier Mf. 7 •וןן׳.
Nr. 61. Dieser Art. ist angefiihrt obne Angabe der 

Stellen Gen. 19, 20. wobei aufMf. bingewiesen wird, wo er 
aber nicht vorkommt. Mpt. Hamb. zu Est. 1, 6. (wo וגואלי 
feblt, obgleich die Ueberscbrift 2̂ זוגין י"ב =  ) lautet) und

1526) die Stelle 2 Mai zSblt, ein Mai unter 3 ,ף׳. wo sie 1 ־י״ן 
16 iiberscbreibt und wirklicb 16 Stellen zahlt und ein Mai 
am Ende v. ן׳ v or dem Art. ןא׳ wo sie auch dieselben 16 
Stellen z&hlt, aber in der Ueberscbrift י"ב angiebt? — 
Buxt. hat mit Recht den letzten Art. als Wiederholung 
von '3 ,ן. vor 'ןא ausgelassen, aber dennoch die Schwierig- 
keit nicht gemerkt. — Diese scheint folgendermassen ge- 
lost werden zu kbnnen. Wie der folgende Art. (47) unseres 
Buches die Abwechselung von !מלרי מלעיל
Anfange 'ןא verbindet, (und der vorhergehende Art. mit 10 
 -am Ende —) so sollte dieser Art. das ן' am Anfang und ןר'
selbe bemerken bei Wortem, die mit 'וי anfangen und deren 
sind, nach unserer Aufziihlung wirklicb nur 11= י״א und 
wenn der Zusatz von וי^בע hinzugezahlt wird, 12 = י״יב. —

T : * :

Unsere Ueberscbrift hat also wahrscheinlich gelautet:15
בריש וי׳ מלעיל וחד מלרע חר וחד חד מן ווגין י״א  

וסי׳ ולי׳ תיבותא 80  dass die 5 wdrter: יונפתחהיומת 
ומש י וחגה ובקר  îcht bierher gehoren und es 

nur 11 12)י) sind, die mit 'ןי anfangen. Nur durch Miss-
verstandniss ist das 'ןי in ןי״ך verwandelt warden und so!20
kamen denn auch jene 5 Ŵdrter binzu. Der erste Her-! 'Dan. 2, 35. (wo die Paralellst. zu ף3ג  feblt) fiihrt die Stel- 
ausgeber der Mf. hat also 2 Quellen gehabt: eine, die nachj :len an, wie in unserm Buche. — Kimchi und 8*1 •8) מ״ש. 
der Zahl der Stellen eine spater veriinderte Ueberschrift[ |49, 15. und bes. 118, 25, so wie Gen. 1. c. und שכל 0שו  
hatte, und die fiibrt er gleich im Art. 3. des Buchst. ן׳ an;j jv. Held, das.) scheinen unsere Massoraangabe nicht ge
er fand aber (wahrscheinlich in unserm Buche, das er!25!kannt zu haben..

I Nr. 53. Ist ebenso angefiihrt nnd aufgez&blt Mm. in 
jder Umscbrift zu Cant. 1, 1. und Dan. 1, 1. und obne Auf- 
[zS.hlung der Stellen: Gen. 50, 6. (wo statt 'ב ein 'כ stehen 
muss) Lev. 4, 35. S. auch 48 ,4 ש”מ . Hos. 5, 2. und

30 Ps. 101, 3.
Nr. 68T Ebenso angefiihrt und aufgezShlt Mf. '2 ,י. 
Nr. 54. Ebenso Mf. '3 ,כ .
Nr. 55. Diese Angabe und Aufzahlung befindet sich 

ebenso in-Mf. '13 ,ן. nur statt dass bei uns die Vocale ge- 
35 nannt sind ( פוס קמץ י מלאפום ) heissts in Mf. או או , s. 

Levita in Massor. Hamass., der behauptet, die Mass, gebe 
keine Namen der Vocale an.

Nr. 56. So angefiibrt mit Aufzahlung der Stellen Mf. 
 .und obne Angabe der Stellen: Thr. 5,13. Est. 3,15 .א׳, 20

40 S. מ״ש Mum. 1, 16. — Auffallend ist, dass Mf. 1. c. 
unter 'צ fiir צדה ''̂ d צדוגי צרה  ^̂ d̂ צרה  ̂ Unser 
Buch scheint das Richtige zu haben, indem es alle 3 von 
einem Stamme ( ליען =בחר צור י ציר ) nimmt und צדה 
(f. צירה *נבט ה׳  verhii, wodurch das He obne Mappik

kannte und dessen er sich, wie schon Levita im Mass. 
Hamass. bemerkt, bediente) eine andere Angabe, die die 
Ueberschrift י״א oder (mit dem hinzugefilgten ויעןבע י׳׳ב)  
hatte nud mit dem folgenden Art. unter ןא׳, wie bei uns, 
in Verbindung stand; darum nimmt er nochmals, und zwar 
wie bei uns vor ןא׳, den Art. mit der Angabe י״א oder י"ב 
auf, ohne auf die ZusiLtze zu achten oder daran zu denken, 
dass er denselben schon ein Mai unter '3 ,ן. angegeben hat. 
Im Einzelnen stimmen beide Art. iiberein, woriiber weiter 
unten. —

Nr. 47. Befindet sich ebenso Mf. 1 ,ןא׳. (das ' ג מ| חד  
 (זוגין 'in Mf. ed. Bomb. v. 1525 steht irrthiimlich fiir 3 ווגין
und ohne Aufzahlung der Stellen: Koh. 4, 8. und Dan. 
8, 27. Die Angabe in Koh. 1. c. bezieht sich auf 8) ואח• 
auch Mp. das.) und 1st im Ganzen etwas corrumpirt; sie 
muss heissen: מלעיל וחד מלרע חד זוגין ב׳ מן חד ואח  

תיבותא בריש וא׳ • Hinweisung auf Art. זוג !st ent
וי״ו בערך eder gleichfalls Schreibfehler und muss״̂׳  heissen 
Oder der Herausgeber hatte im Sinne, diesen Art. unter
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giebt, bei denen sogar die zu HjpD beigefiigte Becht- 
fertigang der Massora nicht anwendbar ist. Wenn Levita 
zu Michlol 1. c. bemerkt ך,׳ מפקין !לא מליץ  *•
so ist das auffallend, da unser Buchund Mf. י"ח hat? Zur 
Vervollstandigung der Angabea iiber ־ק mit Raphe am 
Ende gehort auch: Ex. 17,16. (ttber יה amEnde) Mf. 3 .ח׳.

T

(liber חה am Ende) Mf. 14 ,ה׳ . nnd folgender Artikel,
T

(wo es ein Mai mit und ein Mai ohne Mappik vor- 
kommt. —

Nr. 44. Dieser Art. ist eine Fortsetzung der beiden 
vorigeu so, dass Nr. 42 vou eiu Mai vorkommeuden W. 
die 'ה mit Mappik, Nr. 43 von Wbrtern, die ק׳ ohne Mappik 
am Ende haben und Nr. 44 von Wbrtern, die zwei Mai 
mit ',ך am Ende vorkommen, das ein Mai Mappik und eiu 
Mai keinMappik hat, handelt. — Erwirdmit Stellenangabe 
ebenso angefuhrt Mf. '14 ך mid ohne diesolbon Gen.

Nr. 40. Ist angegeben mit den Stellen Mf. 6 יקמץ• 
und ohne St. Lev. 15, 3. Dan. 6, 15. Unsere Angabe, wo 
das לןמץ״* fehlt, ist richtiger, da ja einige kein Kamez 
sondern Pathach haben; die Gruppe 8011 auch nur durch 
die Zweibuchstabigkeit und das ein Mai Vorkommen be- 
zeichnet werden; es scheint Zusatz des ersten Herausg. zu 
sein, der auch jedes Mai pDp ^̂ל hinzufiigt, was in unserm 
Buch nur bei einigen geschieht, wo es gerade massoretisch 
ist. — So hat beispielsweise in alien Ausgg. יןד und טח  
Pathach, wahrend es nach Mf. 1. c. Kamez haben miisste? 1̂  
— Die Aufzahlung ist insofem verschieden, dass Mf. מץ 
und מד mehr hat, als unser Buch, wahrend dieses צב צלו
und רד mehr zShlt. Ueber Einzelnes 8. unten Bemerkun 
gen zu den einzelnen Wbrtern.

Nr. 41. Ganz ebenso Mf. 27 ,א׳. und ohne Stellenjlh 
Gen. 32, 2.

Nr. 42. Mf. 13 ,ה׳. mit kleinen Vcrschiedenheiten p5, 31. 40, 10. Prov. 5, 3. S. auch מ״ש zu Lev. 13, 4 
ebenso; diese hat mehr als unser Buch ,יענך wShrend die-; r®®• d®'“6 ,6 ־? Ez. 22, 24. 27, 20. Hos.
ses וןןלה und 1ביףן«̂' ®̂ ehr zfihlt. Ueber Einzelnes s. weiteri dob 33, 5.
unten. S. auch מ״ש E2. 22, 24. und zu den betrefifenden̂ l̂ 46. Ist ebenso mit Angabe der St. angef. Mf. 1 ,וי.
Stellen.— i lund ohne Stellenangabe: Job 6,20.26,11. S.1 ש .S. 25,12 מ̂׳

u. 30,2. — Mf. 1. c. (ed. Bomb. 1525.) hat זןגיץ כ"ב ״ ®d zUhlt 
23 mit יויע״בעף das bei uns nur Zusatz ist. (Auch Mpt. 
Hamb. hat an zwei Stellen Ex. 8, 14. und Num. 13, 2. die 
Angabe כ״ב "®d zahlt וי^בע!י ®icht) — Unsere Angabe

T : י :

ist demnach die richtigere, die 22 angiebt und auch nur 
22 zahlt. Der Zusatz scheint also irrthiimiich in Mf. hin- 
eingekommen zu sein, ohne zu merken, dass dann das ב ל'
in כ"ג mngewandelt werden muss; Buxt. in 8. Ausg. hat 
auch wirklich das ב”כ ̂® כ"ג  verandert, das aber an sich 
unrichtig ist, indem die urspriingliche Massora es nicht 
zahlen zu wollen scheint. Ob das ןי"ן in ןר׳ zu verbessern 
sei, wie Buxt. gethan, ist fraglich, wenn es auch thatsachlich

Nr. 48. Dieses Verzeichniss will, als Gegensatz zum| 
Vorigen, diejenigen Wbrter angeben, welche ein Mali 
vorkommen und (als zweites Merkmal) ein ruhendes He! 
am Ende haben, von dem man, verglichen mit je ahnlichen|25 
Formen, (nicht aber dem Sinne nach —) erwarten sollte,! 
dass es Mappik habe, d. h. hbrbar sei. Lnzzato im משחדל I 
zu Ex. 9, 18. scheints nicht so verstandeu zu haben und!
schreibt der Massora eine irrthiimliche Auffassung zu,: 
fiigtaber entschuldigend Folgendes bei; ראיה IT ®̂ הנה ומ"מ 
| ולהוסיף מסברה להגיה ידם שלחו ישלא כפיהם נקיון על  

הלרו בתיבות להיות ראוי הי׳ שלדעתם המפיק ♦ Die!
Angabe ist vollstkndig angefuhrt Mf. '15 יק. wo der erste
Herausgeber bemerkt: המםרה לפי אחל נשמט י  dasj jso ist. Es scheint, die Massora will nur das Pragnante 
aber bei uns sich findet,nemlich כלא (Ez. 36,5.), wo auch zu-,35 der beiden Waw am Anfang und am Ende bei 2 Mai vor

T *•

gleich das Alef f. d. He steht Das בד,ןן ומטעין  Zusatz kommenden Wortem angeben, die auch die Eigenthiimlich- 
keit der Abwechselung des Schwa mit einem Vocale haben; 
auch das ולית ®̂hlt mit Unrecht in der Mf. beider Aus- 
gaben.

Nr. 48. Diese Angabe ist, besonders in unserm Buche, 
das sonst die Uebereinstimmung der Stellenzahl mit der 
Ueberschrift genau innebalt, 8chwierig» indem die Ueber- 
schrift 11 ־יא angiebt und doch 16 (oder 17) gezahlt wer- 
den? Noch auflfallender ist aber, dass Mf. (ed. Bomb, von

der Mf.; in unserm Buche fehlt’s mit Becht, da das die 
Absicht der Angabe nicht ist, s. oben. — Ohne Anfiihrung 
der St. ist sie angegeben: Ex. 2, 3. Job, 31, 22. Es giebt 
indessen mehre solcher Worter, die die Massora aus unbe-;40 
kannten Grunden nicht zhhlt (a. Kimchi Michlol S. 32 יי ed.| 
Venet. parv. und Levita’s Anmerkg. daselbst); der Zusatz,!
der מלןגה ״ ®ter ממסולתא לבר וחד  hinzufugt , istj
ungenau, da es, wie bemerkt (8. Michlol 1. c.) noch mehre I
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Buchstaben angeben; darum 2&hlt es das beigefugte 
 im Drucke fehlt die Bemerkang, dass dieses) אפאיהם
Wort Zasatz v. anderer Hand ist) wie noch vieleandere 
Beispiele nicht, die mit 'א anfangen and nur ein Mai 
vorkommen.

Nr. 86. Dieses Verzeichniss, das eine Fortsetzung des 
vorigen Art. und genau mit demselben verbunden ist, wird 
angefiifart Mf. ' <ב 6• ״ d̂ ohne Angabe der Stellen Gen. 
30, 13. — Mf. hat ברביבים inelir als unser Buch, wkhrend 
dieses wiederum ם1בתבג.''ר  ™ehr hat; alle 3
scheinen aber ZusStze zu sein, indem die Massora nicbt 
alle W. die mit 'ב anfangen und nur ein Mai vorkommen, 
aufzahlen zu wollen scheint — da andernfalls viele fehlen 
wiirden z. B. ח1יר0ב  Chr. 35, 13.) s. Mp. daselbst; es 
soil I vielmehr, wie in den vorigen Artikeln, nur immer 
aus jedem Buchst. ein Wort angegeben werden. —

Nr. 37. Ganz ebenso angefubrt Mf.'18 ,א . und ohne 
Stellenangabe Ex. 2, 20. Auch dieser Art. schliesst sich 
dicht an den vorigen an und (die Mf. hat sie mit Unrecht 
von einander getrennt —) soil auch nur immer ein Beispiel 
von jedem Buchstaben bringen; s. Bemerkung zu den 
jvorigen Artt.
i Nr. 38. Mf.'19 א. ebenso und ohne die Stellen Gen.

10

15

20

haben und daher zum Buchst. He gehSren, wesswegen die 
Mf. das. in d. Ueberschrift hinzufugt: משמשין לפניה

תיבותא בסוף יה"  unserm Buche feUt. Dies
scheint aber richtiger zu sein, da auch רתא1פ ״ d̂ פרמשהא

T T  T  1 "  * ”gezfthlt werden, die nicht auf He, sondern auf Alef aus- 
gehen. Warum aber nur diese beiden gezahlt werden, da
nach Mm. zu Est. 9,7. auch יארירתא אספתא פרשנדתא
als hierhin gehorig angegeben sind und auf Mf. '1 ךן. c. 
verwiesen wird, ist auffallend. Das Mpt. Hamp. lasst wirk- 
lich auch die beiden ersten aus, was aber nicht beweisend 
ist, da auch einige andere daselbst fehlen. —

Nr. 88. Ist mit Stellenangabe angefubrt Mf. '12 ,ן. 
und ohne die Stellen: Gen. 39, 21. Num. 18, 29. Job 20,28. 
und 39, 20. In letzter Angabe ist noch hinzugefiigt כתיב 

או בהברת תיבות בסוף ןי"ו  d. h. mit Waw am Ende und 
Cholam (nicht Schurek. —). Dass hier aber nur der offene 
Laut Cholam, nicht, aber buchstablich das Waw gemeint 
sei, geht daraus hervor, dass mehre der GezShlten auf'ןק aus-
gehen, als , אלך־ ,בנה י ירה י לחיה י מחה י קוה ;לרא  schliesst

T T T ** T •י ־ ־

sogar mit 'א . Was die Verschiedenheit der angegebenen 
Stellen betriflFt, so fehlt in unserm Buche *אמרו יתתו
dagegen hat letzteres mehr als Mf. 1. e.: הכעיסו י ירה

קפו ירדפו י מחה י רןוה י ריישו י ת • Auch dieses Aiphabeth
ist nicht vollstandig, so fehlt z. B. דחה P8. 118, 13. 25 ,37| |ה וסוף ריש א"ת Mf. setzt noch hinzu — .זנ

 befindet sich immer der eine Buchst. am Anfange und ב״ש
der andere am Ende des Worts, was aber, wie in unserm 
Buche, wohl auch fehlen kann; femer fehlt Mf. יטחוץ 
unser Buch hat. Heidenheim bemerkt, dass noch manche 
Worter hierhin gehorten z. B. ירחם (Prov. 28, 13.) בליל 
(Jes. 16, 3.), da doch oft, verschieden von den vorigen 
Artt., mehrere Beispiele aus einem Buchstaben oder Dop- 
pelbuchstaben angefuhrt sind. — S. auch ?"̂ מוחן טה  
des folgenden Artikels. —

Nr. 39. Dieser Artikel ist irrthiimlich 2 Mai Mf. 1 .ן. 
und 55, (sowohl ed. Bomb, als Buxt.) wie hier abgedruckt. 
Buxt. setzt zu Mf.1 ין׳• hinzu: ' רכון חל״״ל יוכל
augenblicklich nicht zu erklaren weiss; hier ISsst er auch 
das ווים י  welches ed. Bomb, anfiihrt, mit Recht aus, da dies 
nicht am Anfaug des Verses steht und also nicht hierher 
gehort; auch unser Buch hat’s nicht. Dagegen fuhrt er 
denselben Art. unter Nr. 55 nochmals an, ganz wie ed. 
Bomb, mit dem fehlerhaften ווים ״ »d ohne חד״ל וכל•T
Jedoch bemerkt, dass auch Mpt. Hamb. zu ?רכוו"
Num. 7, 13. das ווים anfuhrt.

Hos. 1, 2. ,ירה 19, 13. עטר  •!®s. 22, 17. ה פנ  Hag. 1,9. 25
T T T  .

 und die לי' Jes. 21, 5. zu welchen die Mp. bemerkt צפה
zu Nr. 73 gehoren, s. diesen Art. S. auch 2) לירוא Chr.
26. 15.) und die Mp. das.; auch Kimchi W. B. 8. r. ירק• 
Ueber צךקו >״״1 1יתת  die mehrmals vorkommen, 8. Be- 
merkuugen zu den einzelnen Stellen. 30

Nr. 84. Ebenso angef. Mf. ׳q. 16. Dieses Verzeich- 
nisB scheint aus jedem Buchst. des Alphabets nur ein Bei- 
spiel anfuhren zu wollen und darum nimmt es auch vondenen 
auf לם ausgehenden (s. Mf. 17 ,ל׳.) nur einige, als אראלם 
m d החלם aגיf; wfire das nicht der Fall, so gehorte ja jener 35 
ganze Art. hierher. Warum aber dort das Wort טלם f®hlt, 
ist nicht abzusehen.

Nr. 36. Ist ebenso angef. Mf.'3 ,א . und ohne Stellen- 
angabe: Cant. 3, 9. Mf. hat |א״א חך חד ימ  das Buxt. 
verbessern will in: חי וכן׳ א״ך א״ג א״ב א״א חר י  was 40 
aber nicht nothig ist, indem das richtigere unser Buch hat
' תיבות בריש א׳ וחד חד מן  d. h. die aiphab. geordneten
Worter fangen immer mit Alef an und darauf folgt die 
aiphab. Reihe. Auch dieses Verz. will nur eins von jedem
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einzelne Stammworter mit Waw anfangen, 8. oben) und 
nach dem Chet das Teth u. s. w. fehlt.; folglich ist das Yer- 
zeichniss nnvolIstSndig und er setzte daher in d. Ueberschrift 

 hmzu, das aber falsch ist *), indent nach obiger דלוג
Voraussetzung kein Buchst. (aasser Waw) fehlt, denn Sain
ist יןינא =ט יטפכם =י' דרח ־נ׳ עזרים«ם׳.נלכה •« ״ •
and das Verzeichniss ist also ein Yollstkudig idphab._
Unter den Abw׳eich11ngen ist zu bemerken, dass unserBuch 

הדשן הפגרים  angicbt, so dass man meinen konnte, bei 
הפגרים העמלן ־*״* .hlte das Waw, wiihrend Mf הדשן  
fvihrt, so dass das Waw zu □הפגרי «̂hlt; die Ausgg.

*T : ־־

sprechen fiir letzteres, denn הרשן hat in denselben ein
Waw. Es soil daher walirscheinlich (dem Textinhalte
nach ist’s freilich zweifelhaft) in unserm Buche הפגרים 

heissen (wie wir’s im Text abgedruckt haben) und והדשן • • *יי‘ • ~
die Angabe bezielit sich, wie in Mf., auf הפגרים•

 ̂ *T : ־

Reihenfolge der Buchstaben kann hier nicbt entscheiden, 
Ida beide ( הפגרים ״*' ‘i הדשן) ûm Buchst. He gehoren. — 
jFerner zahlt unser Buch unter Resch וחסד רב  ntehr als 
Mf., woriiber weiter nnten bei den einzelnen Stellen. In 
Mf. muss חליל (l>®i ̂ף וחליל (ו  ▼®randert werden, da das 
Scblagwort h , dem das Waw fehlt. Zur bessem 
Uebersicht 8. man zu Gen. 27, 33. Num. 8, 4. Dent.
29, 10. Jos. 1, 14. 1 S. 9, 10. 2 S. 5, 4. 2 Keg. 4, 42. 5, 23. 

25|jes. 5, 12. 58, 8? 61, 10. 63, 1. Jer 31, .39. Ez. 34, 31. Hos. 
17, 1. 8, 10. Micha 7, 20. P8. 116, 1. (Hab. 3, 4. 11. —)

dass diese roanches Ŵort auslksst, welches in der auf die- 
selbe sich beziehenden Mm. vorhanden ist, (wie hier יגים1לי )
8. Nr. 1. Buchst. Heidenheims Bemerkg. Wenn Mp. zu 

יגים1’ל  bemerkt: 'ל, so bezieht sich dies auf das N u n im
___• T •* : '

Worte, das nur ein Mai so mit Kamez vorkommt. S. Mm. 
und M. raarg. zu Prov. 1026״. Gen. 3, 6. Mf, 32 ,עין. und 

zu Koh. 11, 7. Besser ist’s, wie einMpt. hat, וקמץ ליי  
zu lesen. — Ueber 'לא und Unvollstandigkeit des Artikels 
s. Anmrkg. zum vorigen Art., denn es fehlt nicht allein d׳is| 
 Mm. zu Job 38,38. wo dazujio •ללביא sondem auch 8 למוצק

bemerkt wird; sollte nicht 18 ,48 •2̂  dazu ge-j (.לאפר (
horen, wo Mp. bemerkt לי׳? Mpt, Hamb. hat zu Lev. 4, 20.

ל׳ ךןך ךןך  , was richtiger ist, und zkhlt sie auf, wie 
Mf. 1. c. —

Nr. 28. Ist ebenso angefiihrt Mf. '5 ,ל. nur dass in 
unserm Buche, wie immer, mehr die Ordnung der Bucher 
der h. Schrift beobachtet ist. |

Nr. 29. Ebenso Mf. 6 ,ל׳. !
♦ Nr. 80. Dieses Verzeichniss, in welchem die ein Malj

15

20

1 Chr. 5, 16. 8, 40. 23, 10.
Nr. 81. Ebenso Mf 2 ,ן׳. Der Gegensatz (וחלופם) 

zum vorigen besteht nicht darin, dass man (dem Sinne nach) 
bei den angefiihrten kein Waw erwarte, sondern nur darin, 
dass man bei alien andern ihresgleichen kein Waw findct, 
ausser bei diesen. Nach Held, wird aus d. Rabb. Bibel i d. 
Bomb. V. 1517 noch hinzngefiigft: אחך ונע|יא  (Num. 34,18.) 

אחד ומלןי  (Ez. 37, 22.) אחר ד1ף  "(Nam. 35,30.)
Nr. 32. 1st angefiihrt mit Aufzkhlung der Stellen Mf 

ח, 32' . und ohne Angabe der Stellen Mf. '26 ,א . Ex. 1', 25. 
Est. 9, 7. Unser Buch hat mehr: , אחודך ז ונשקפה

.T T t ' i T : • :

צפתה י  denen auch Mp. DemerkL לי. — Mf 26 ,א׳. ver- 
weist auf 1 ך׳. c. weU diese Worter immer He am Ende

t) 8. aach folgonden Art. als Gegensata ( ' ן)> 4  ו ה י פ ו ל חי  r®י
 ̂;lolcbfalls T o l l s t l i n d i g  (d«m aber aoch das Waw fehlt) ist und 
den auch Mf. — well kein Irrthum mSglicb war, indem immer das 
erste W ort das Schlagwort ist -  wie bei ans ohne ג לו ר  abdruckt. 

8■ weiter unten.

vorkomraenden Worterpaare angegeben werden sollen, 
bei deren einem oder anderm Worte man ein Waw praef. 
vennuthet, das aber nicht stebt, — ist auch angefiihrt Mf 
 Beim ersten Anblick sollte man glauben, dass die .ן, 11'
alphab. Ordnung nicht beobaditet oder vernachllissigt sei, 
indem z. B. יחם ûm Jod gehbrend, vor חסך steht, das 
zum ח׳ gehort; ebenso □8 • יגשיב שמש כבוד ט • w•? 
doch dem ist nicht so, denn sie sind geordnet nach den 
Wortern, bei denen eigentlich das erwartete Waw fehlt und 
so muss ןעא יחם ' vor חסד Stehen, well ןינא das Schlag- 
wort ist, indem diesem das Waw fehlt, was der Herausg. 30 
der Mf — wie auch sonst — nicht eingesehen zu haben 
scheint und darura wirklich חסד vor חת: setzt; dasselbe
verhsuniss findct statt bei נשיכם שמש  vor יכבוך
da ersteres z. Buchst. Teth gehort, indem bei טפכם  
Waw fehlt; bei שמש Waw dem W. יילח ״ as zu 35
Jod zkhlt und also richtig vor dem Buchstaben Kaf: ד1כב  
stehen muss. Wie sehr der erste Herausgeber der Mf. 
unsere Angabe missverstanden hat, sioht man deutlich auch 
aus Folgendem:

In unserm Buche fehlt in der Angabe das Wort 40!<רלוג{I I
woraus hervorgeht, dass das alphab. Verzeichniss ein voll-i 
stSndiges ist. Die Mf. (d. h. deren Herausg.) hat aber ge-j 
funden, dass nach dem He das Sain (das Waw wird selteni 
auch in den vollst. Verzeichnissen beriicksichtigt, weil nur
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wird fast ĝ ana 80 angefUhrt Mf. 17. nur dass in dieser 
ךן3לב cingeachaltet ? —) und 'י  vork., was in 

unsenn Buche fehlt. Dies hat vielleicht darin seinen 
Grand, dass beide zu den לישגי בתרי  gehoren, d. h. an 
denen, die 2 Mai aber in verschiedener Bedeutung vorkom- 
men, 8. Mf. 22 ,א׳. und unten Nr. 59'). — Die Angabe ist 
ferner erwShnt, ohne Angabe der Stellen Ps. 83, 8. 112, 10. 
Dan. 7, 8. S. auch Michlol S. 199. (ed. Venet. p.) wo uns. 
Bach und dieser Art. angefUhrt wird; auch 9 ,27 ש”מ . 

10 Nr. 24. Dieser Art. bei uns, als Fortsetzung der vori- 
gen ist ebenso angefiihrt Mf. יפת daselbst
unter Waw noch angegeben ist. — Das bier unter

ממסורתא לבד  angefUhrte כר1ע  f®hlt auch dort. —
Nr. 25. Ist ausfuhrlich angefUhrt Num. 1, 1. (aussere 

16 Umschrift) Lev. 25, 4. (wo das י'ב Mm. und Mp. irr- 
thUmlich ist und י״ן heissen muss) und ohne Stellenangabe 
Mf. יקמץ ״ d̂ Num. 3, 47. Auch das chaldaische Ge-
denkzeichen ist in beiden gleich, nur dass es bei uns ולקח 

מיא מים על קח  sict beziehend) statt א ולקח זר̂י
S. auch Kimclii im Michlol bes. S. 20 £f. (ed. Venot.i201heisst.. 1 1

parva) und מ"ש Auffallend ist’s aber jeden:| j Nr. 26. Diese Angabe ist angefUhrt Mf. 3 ,ר׳. mit
falls, dass bei unserm Art. nicht angegeben ist: ללוג •̂! folgenden Abweichungen: Mf. hat mehr לזך ילבלב יללת,

ילצמיתות ילקחת  wuhrend unser Buch mehr zahlt לגף und

zu 2 Chr. 6, U. zahlt*). Es hat dagegen mehr: ,הבן
הטל י הורי י יהוחל

n ,ודע.hat Mf ו׳ o f und uns. B. יויכל יואפת יואשמע ויבעט
T :  » t :  ̂ T V T  T ; V T  T  ;

,fehlt in nnserm Buche gUnzlich die Angabe ז׳
 יחושי und הל<hat unser Buch mehr; 1 ח׳
,fehlt in unserm Buche die Angabe ט
יילמיהו יצע| :hat Mf. mehr י  und unser Buch ילך ייגח,

ת יילבץ ^;קח יירש ח ׳ייסך יקרבו י ייךאג יתאבל י \  
יוכל י יישאל ייעגא/ יתקלס י "יתקע יכשר^יגאל'

T T : • T ; • T ׳ ׳ ; •  - T : • T : • T .

ייךעןד ייברח
 יכרע :hat Mf. mehr 'כ
ל3ל hat unser Buch ל׳  mehr,
ימר מעל .hat Mf מ׳  und uns. Buch משל und מספר mehr, 
ינשאר ינטש ינפתח ינשכח hat uns. Buch נ׳  mehr,

t : •  t \  t : •  t ; •

,mehr צוני .hat Mf צ'
,mehr רגן hat unser Buch ף׳

T ~  ̂  ̂ ^

ישגג ישאג ישלל שני :hat unser Buch mehr ש׳  und unter
יתדכר יתדבק"יתשלחו יתשתע תחנף hat unser Buch ת׳  

יתשבע תפרח  mehr. י ‘ י י

 bas Mpt. Hamb. hat zu Num. 22, 2. die Angabe wie .לט□
25 unser B. nur fehlt לגד **ud למס• Nahere unter den 

einzelnenBuchstaben. — Wenn es in Mf. und bei uns heisstI
לא׳ן וחל חל ימן  so ist das, wie gewdhnlich, nur vom An- 

fang des ersten Buchstaben zu verstehen. Besser hat’s Mpt.

dass er ein unvollst. alphab. Verzeichniss ist, da die Buch- 
staben 'ן und 'ט fehlen?

Nr. 2?. Dieser Art. ist ganz ebenso angsfiihrt Mf. יפת 
16. nur dass er nicht mit יוחילופידיח ais Gegensatz des 
Vorigen, anfangt, was aber insofern unrichtig ist, afs er da- 
durch den Sinn des vorigen erlautert. S. vor. Art.

iHamb. in diesem und folgondem Art. |בלי*ש ל וחל חל מ  
30 וכו׳ן תיבות׳ • — Auch dieser Art. ist aber nicht vollstandig: 

Iso bemerkt z. B. Mm. und Mp. zu למוצק (•̂ ®h 38, 37.) 'לי; 
Fortsetzung ein alphab. Verzeichniss von Wortern angege-j jes gehbrt also hierher, und selbst wenn das 'ל mit Schwa 
ben, die 2 M. und zwar ein M. mitPathach und ein M. mit !gelesen wiirde, wie es einige Handschriften (und Concord.)

Nr. 23. Dieser Art. bezieht sich auf die beiden vor- 
hergehenden, in welchen je von ein M. vork. mit Kamez 
und ein M. vork. mit Pathach die Rede ist; hier wird als

haben, so milsste es doch im folgenden Art. gezlihltwerden; 
36 es fehlt aber in beiden.

Nr. 27. Ebenso Mf. 4 ,ל׳. wo «לליחומה ׳ להעם ״ d
T ־  J • ■ ■י י

 f®hlt. Ohne Stellenangabe ist unser Verzeichniss לעינים
angefiihrt Mm. Num. 10, 31. Aus dieser St., in welcher zu 
 ,f̂• h C. lungewiesen wird, geht wieder hervor לעינים

40

1) W enn ס ח  (P«. S9, 4.) und □ ח  (Jos. 9, 12•) n ich t angefiihrt 
ist, SO ha t das seinen  G rund dariu , dass DH noch viclxnals (alsT
Nom. propr.) vorkom m t. S. un ten  am Schlusse d ieses W erkes 

Anhang Nr. 21 und unsere  Bem erkg. daselbst.

Kamez vorkommen. (S. uns. Bemerkg. zu den beiden 
vorigen Art. und oben Art. 6, iiber הנחת ״ **d יהנחת w®־ 
raus hervorgeht, dass das Kamez auch K.-Chatuf sein kann; 
datum wird auch ?ה נת מפנ  ffezhblt). — Derselbe

1 ) A usser dem, dass dies gegen die Angabe ist, w elche n u r 

die e i n  M a i vorkom m enden zkhlen w ill ( ן ד מ ך ח ה ) gehSrt auch 
n u r das von uns. Buche angefUhrte (2 C hr. 5, 11.) dahln , da dies 
m it Sakef nu r ein Mai vorkom m t, wKbrend die a n d em  beiden  (etns 
P rae t. und elns Im perat. — le tite re s  fehlt in  der Concord. — die Mp. 

bem erk t aber ' ג  Recht, —) nach der R egel durch das A thnach 

ein Kamez haben  mUssen.
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schon 0b6n bemerkt, bei alphab. Angaben nicht absehen, 
da 8ie oft nnToIlstkndig sind und der Ziihlungsgrund der 
Massorethen nicht deutlich vorliegt.

Auch die Bemerkung zu ידיף למ.ע^ה  findet bei un8. 
Buche nicht statt, da dasselbe dieses Paar gar nicht zahlt. 
Heid. will statt des genannten Worterpaares ידין ה1למעע  
(Jes. 2, 8.) rechnen, was an sich richtig ist; doch darf 80 
leicht nichts in die Massora hineingeschoben werden, znmal 
eine 60 anerkannte Massora, wie unser Buch es gar nicht 

lOjzahlt. S. Mm. zu Job 12, 6. wo unserer Angabe Erwah- 
nung geschieht unter den Worten לא׳ ט״ו מן חרא שטה  

תיבותא בריש ימלעיל  was aber unverstilndlich ist; das 
 kann gerechtfertigt werden, indem die 14 unter dem ט״ן
Buchstaben 'א aufgezahlten Paare um eins vermebrt wer= 
den konnen, da zu לן־ לאשר  (Lev. 27, 24.) die Mp. bemerkt: 
יןן .̂ Es sind demnach 16 Wdrterp., die nur ein Mai mit 
anfangendem vorkommen; aber das מלעיל lasst sich 
nicht erklSren, wie das schon Heidenh. bemerkt. Wahr- 
scheinlich 8011 die Angabe heissen: מן ט״ו חרא שטה

תיבות׳ בריש׳ לא׳  (®der ב״ב תיבות׳ יתרתין)  mit
nnserer Angabe iibereinstimmt. — Das Uebrige zu den ein- 
zelnen Stellenl —

15

20

Nr. 21. Dieses Verzeichniss ist ausfiihrlich aber mit 
vielen Abweichungen angegeben in der Umschrift zu Lev. 
1.1. und ohne Angabe der Stellen Mf. יקמץ Ruth
4, 18. Dass unsere Angabe die richtigere ist, sieht man 
jschon an der Ueberschrift, die bloss sagt: |קמץ וחל חד מ  
|ohne א פ ק מ . (das in Mf. 1. c. beigefiigt zu sein scheint) 

30 indem auch viele andere Accente, als Sakef bei den ange- 
fuhrten Beispielen sich finden. Die Stelle will also nur 
angeben: welche Worter, die ausnahmsweisc Kamez haben, 
nur ein Mai so vorkommen, wie das auch der folgende 
Art. beweist, der nur als Gegensatz zum vorigen, die e i n 
M a 1 ausnahmsweise mit Pathach vorkonimenden angiebt, 
ohne Riicksicht auf die Accente. In der Mf. ist dieser 
freilich nicht als Gegensatz aufgefasst, da er ganz getrennt 
vom "Vorigen, an einer andern Stelle (Mf.6! ,  angefiihrt (.ף̂ן
wird, was aber unrichtig ist. S. folg. Art. Di® 
weichungen sind alphab. Folgende: Unter 
מם1אר י אתולע :und uns. Buch אף .hat Mf א'  
.hat Mf 'ב בזיתני :בכליותי י במשיחי בדי  mehr,
,mehr als unser Buch (.P6* !28, 4) גבר .hat Mf ג'
Mai, w התקדשו hat Mf. 3 ה׳ S hrend  unser Buch nur das

ziemlich iiberein, mit Ausnahme folgender Buchstaben: 
unter א׳ zlihlen beide 17 W. doch hat Mf. יכאכל was bei 

uns fehlt, wahrend unser Buch כארבעים*) hat, was 
Mf. fehlt, es sind also 18 "Worter. ’ '

״ ך'  hat unser B. 2 mehr: — • יפלס כדניאל  
״ ה'  hat zwar uns. B., wie Mf. urspriinglich 8 Worter, 

es sind aber 2 W. כהנדוף ה??ס? hinzugesetzt. —
״ ל׳  hat unser Buch 8, aber 2 und יכלחם Mf. 

nicht hat; letztere zShlt 9 W., von denen יכלנו כלו  
und בלו in uns. B. nicht gezahlt werden; es sind also 
ira Ganzen 11 Worter mit .בל׳
״ ם׳  hat uns. B. eins mehr, nemlich •כמדו  
״ נ׳  zahlt unser B. 6 und hat כנשף uiehr,' als Mf.
כשכיר כשלה :Q hat unser B. 2 mehr׳  ® 

Worter, s. Ez. 35, 15̂ und obige Bemerkung —
״ ע'  hat uns. B. 7 W. also eins mehr, als Mf., nemlich

Rbenso •כעדכו
״ ב׳  hat unser B. 5, also 1 mehr, als Mf. und zwar

כפלשתים
״ ען  hat unser Buch 2 mehr, nemlich כשנה 

hinzugefiigte ק1כשל • Eudlich 
״ ון'  haben zwar beide 7 W.; jedes zahlt aber 2, welche 

das andere nicht hat; so hat Mf. יכתכזל כתולת  
uns. B. יכתדצה כתבוד  mehr; e.״ sind also ira Ganzen

T : * ; T :

9 Worter.
Beide Angaben sind indessen nicht vollstandig; so fehlt 

z. B. unter □א׳ כאפיקי:  (P'5.126, 4), wo Mp. bemerkt לי׳ 
ebensounter 1) מ׳ כמחנה:  Chr. 12, 22.); warum ist neben

כשמחתף ״ icht auch כשמחת (J®s. 9,2.) und כשמחתכם
(Jes. 66, 5.) gezShlt, zu denen Mp. gleichfalls 'לי be- 
merkt?

Nr. 20. Dies ist fast ebenso angefiihrt Mf.1 ,ל׳. nur
dass daseibst unter מ׳ : איש למשה ועשרים ולמאה
mehr als in uns. Buche angefiihrt sind, wahrend diesesj 
unter :□׳ ים1ג ילכל  unter ש חמש לשנת:  und unter 35|:ת׳  

המטות לתשעת  (letzteres von spaterer Hand) mehr hat,| 
als Mf. S. die Bemerkg. des ersten Herausgebers der Mf.,| 
welche auf unser Buch keine Anwendung findet, da dies! 

ירושלים לשער  (ohne י׳) nest; warum aber das |לשעךי 
nicht gezahlt wird, lasst sich, wie 40 (.J®r. 22, 19) ירושלם

1) E b istm erkw U rdig, dass d. Mass, w eder h ic r noch R sbb. Bib. ed. 

V enet. v. 1517. un ter ב ״ ר א ף ח י כ ה ת ו י ב  («• Oben Nr. 4.) dieses 
W ort zShlt ?
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Biich, das 14zah1tund אי ״״ מינ ךה1<ומ^ יומסגרתיהם ו d
?ומשא ״יסי"  ât. Das ומשא scheint da< verstiimmelte 

1 אח12ו̂מ י®̂* ■ sein, da das so angefiilirte Wert, wie
auch der dazu angefiihrte Vers nicht vorhanden 1st. Es 
sind demnach 14 Wdrter, S. auch Mm. .Job 31, 23.

Zu Zu den 12 Worterii der Mf. hat unser Buch 
noch ומעמף vnd יומעצבון *̂ ŜO in! Oanzen 14 W. S. auch 
Mm. Job 10, 14.

Zu '0 . Zu den 8  der Mf. kommt in unserm Buche
noch das Wort ם1ומפתר •

Zu 'jj. Mf. hat 14 Wbrter; unser B. bat noch 2 mehr
ומצאותין ומצרי = !6  w. s. Mm. zu Prov. 30, 12. 
( יחידאין מליץ ) und Job 11,17.( חרא שטה )•

Zu ק׳ . Hier sind beide Angaben gleich.
Zu 'ר• Zu den von Mf. gezahlten 14 W. fiigt unser

Buch noch 6! = ומרעב ומרחוק
Zu ש• hat inehr als unser Buch folgende 7:

; .ומשמן .ומשוח ומשוח י .ומש .ומש .ומשלו ומשלו
־ T ־“ T “ T T ; T  ;

unser Buch hat aber 18 mit der Mf. gemeinschaftlich und
•̂■. יומשמץ .ומשלל ומשא ״ !ehr; es sind also 18 u. 7 u. 3־

28 Wbrter.
Zu ח׳• Unser Buch hat den Zusatz ומתימן "»ehr als 

die Mf. Es sind also 10 Wbrter.
Aus Obigem ist zu ersehen, dass, wie wir schon bemerkt, 
unser alphab. Verz. weder in unserm Buche noch in Mf. ein 
vollstiindiges ist, so wie .auch die einzelneu Angaben der 
Mm. auf Vollstandigkeit keinen Anspruch machen; sie 
kbnnen sich nur wechselseitig erganzen. Jedenfalls aber 
hat unser Buch den Vorzug, dass die Augabe der Schrift- 
stellen bei jedem Buchstaben die Reihenfolge der Bucher 
und der Stellen in denselben genau befolgt, wahrend die 
Mf., selbst vom Buchstaben an, alles unter einander 
wirft, ohne Ordnung. — •

Nr. 19. Diese Angabe behndet sich mit Aufzahlung 
der Stellen in Mf. '3 .2. und ohne Stellenangabe: Gen. 38,11. 
Num. 15, 12. Ez. .35, 15. (wo die 4 unter dem Buchstaben 
Samech mit vorhergehendera '3 angefiihrten W., aufgezahlt 
werden; das ס׳3 3״3 מן זוגין ר׳ מן הד  geWiss ein 
Fehier und muss heissen ' ו3ו  DD מן מלין ד מן חד  )
undPs. 119. 70. Auch diese Stelle 1st falsch angegeben und
muss heissen; וחך מלרע הד ב״ב מן א״ב מן ואינון  

ברישי כ' מלעיל ' woruber oben Nr. 11. s. auch ש”מ
Deut. 20, 2. 1 Keg. 14, 5. 2 Reg. 2, 9. Hos. 9, 1. — Ver- 
gleichen wir unser Buch mit der Mf., so stimmen sie so

10
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Zu 3׳. Mf. hat mehr . ומבטן י יומברכתף ומביאי  
יומביאיה .ומבטח .ומבמות’;ומבלעד'.ומבהןרו ״״ ser

Buch hat mehr ומבנימן• Ganzen 14 W., von
denen Mf. 13 und unser B. 6 z&hlt.

Zu 'ג• Vo״ den in der Mf. gezkhlten 12 W. hat unser 
Buch nur 2. —

Zu 'ך . Fehlt die Angabe in der Mf. gHnzlich.
Zu 'ק . Von den in der Mf. gezahlten 9 hat unser Buch 

drei; auch Mm. Ez. 43, 15. sind die 9 der Mf. angefiihrt. 
S. unten Bemerkg. zu Nr. 195. .

Zu 'ן. Fehlt die Angabe in d. Mf.
Zu 'j. Mf. hat mehr das W. ומזמות ״״ d unser Buch 

hat mehr ומזרעו . siud demnach 6 W., von denen Mf. 
und unser B. je eins ausl&sst. —

Zu ח׳• Mf. hat !. מחקר. .ומחשבון .ומחי ומחית ו  
. .ומחיה .ומחיתף .ומחדרים .ומחללים .ומחזה ומחןיק  

.ומחיק .ומחוצה ומחשבתי  mehr als unser liuch, das nur 
die iibrigen 9 hat; es sind also 22 W. S. auch Mm. zu 
Prov. 19, 26.

Zu und 'י fehlen die Angaben in der Mf.
Zu '3 . Mf. hat 16 rmd zwar: 5 gemeinschaftlich mit 

unserem Buche, das ומכבדו mehr hat, und folgende
11 mehr: ומכלי ,וממבתיןי .ומכף .ומכביר .ומכריהן  
8® ’; .ומכרכר .ומכות .ומכתי .ומכאבי יומכאבו ומכוש
sind also 17 Wbrter.

Zu 'ל. Mf.hatlB W.; unser Buch hat ומלא und ומלא 
mehr, es sind also 18 Wbrter.

Zu 'מ • Mf. hat 15 Wbrter; unser Buch hat fol
gende 3 w. mehr: □ .וממתניו.וממצוקתיה וממשפחות
8 . Mm. zu Ps. 69, 15., wo noch au.sserdem וממערבה 
(Jes. 45, 6.) und וממצרים (Hos. 11, 1.), ebenso Ps. 
107,28., wo gieichfaiis וממצרים — aher nicht וממערבה. j . _ .».ך 
— gezahlt wird; also im Ganzen 20 Wbrter. Es ist 
jedenfalls auflFiillig, dass der erste Herausgeber, der 
wenigstens bis 'ל nach den Massorastellen sammelt, doch 
die angegebenen (wie auch וממצוקתיהם. m Ps. 69,15. 
gezahlt wird) nicht aufnahm. — Wenn ferner hier die 
nicht aufgenommen sind, welche oben Nr. 1. Buchst. 'מ 
gezahlt werden, so liegft das darin, dass hier nur von 
solchen die Rede ist, die ohne Waw gar nicht oder mehr 
als ein Mai vorkommen.

Zu *j. sind beide gleich.
Zu ס׳. Mf. hat 11 Wbrter (indem ומילאת (Jer. 40, 6.) 

âischlich zwei Mai gezkhlt wird) und )ומשאת mehr ala unser
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nnr: ת1יבאני יהרע טעמו  s<>ndem vom Buch-
staben Mem an alle betreffenden VVbrter, ausser נחלף”:t
zum Bucbstaben Mnn gcduirt, abor zwischon Sain und Cheth 
stelit. Dass dor erste Heransg’tiber das \ erzeiidiniss wirk- 
lich nicht ĝ ekannt hat nnd dass os kcin blossor Drnokfehler 
1st, sieht man daraus, dass die fehlenden Wbrter an don 
bezh״H( i10u Stollon zcrstront in dor Mf. nnd Min. angegeben

 a 3 Mai mit Wawl 1־diesem Art. kommen, da 8ie j (וישב
anfangen; or suchte dahor in d. Mf. fwahrender’sin d.Mra.j 
stehen Hess) iininor die dritte Stello in ein solches umzu- 
wandoln, wo da.s Waiv am Anfang felilt, ohno za bedenkon, 
dass das folilorhaft 1st, da das dritte auoli nnr oiu Mai vor- .5 
koniinon darf, wiihrond die von ilim angofiihrton mehr als 
ein Mai vorkommen. Ueberbanpt hiitto or ja selion wo-1
mbglich ini vorigon Art. eine .solcho Verbossornng vor-| Iwordon, ohno abor sic11,־ aiif irgend ein zusamnienfasseiidos
nehmen miisson, da daselbst unter deni Buelist. Waw die; !verzoieliiiiss zu bozielien: so z. באניות יאן  h .
Wbrter drei Mai mit Waw am Anfang vorkommen, wasi10|Mm. .les. 4.", 14. nnd Dent. 1•-‘ איו 68. — הי״ע יי̂י, •
gegen die Ueberschrift i.st, die nnr solcho zahlen will, dioi 12 Reg. 21, 11. Ruth 1, 21. Mf. ך̂י, l.b. — 14 !21•^ ' טעמו.
zwoi Mai ohno nnd ein Mai mit Waw vorkommen? ן !Ps. 84, 1. Mf. 1. — י^'ש Dent. 28, 6.3. .los. 62, 5.

' Das Richtige ist, dass die Massora, da so weiiige Wiir-: [Zeph. 3, 17. Ps. 10. 6. (wo das יי ’ ' • . בקרי ה  aueh auf das
ter im Hebrilischen mit einom Stamm-Waiv anfangon, iinter mit Waw anfangonde boziehtt Mf. ישש 2. — מטל
dem Buchstabon Waw in oinem a 1 p h a b 0 t i s 0. h o n Ver- l.b 11, 14. (wo das יממר יחד  fcbit, alx'r im Mpt. Ilamb. liinzn-
zeichnisse die Wbrter rechnot, die ein Waw praelix. am gefiigt i.st: מלקוש TiD ־שאלו יס' ימטל ’וא' ) l>out• 28, 12.
Anfang haben, wenn dieses einou urspriinglichon Vocal hat Mf. '12 ̂י— נוא״ש יממ •י . Mf. '4 ,יא. u. s. f. Dasselbe
(Waw convers. fut.) ini Gogensatz zu deiii Waw mit Schwa;! ist bei נת^י nilSD 4'̂ (s. oben Nr. IT) .ן Mf. '8 .״
dahor wird — wio anch sonst oft — im vorigon Art. unter| und Remorkung dazu) dor Fall. — S. anch die Beraerkung
Waw z. B. יוינחב mcht mit einom znsatzlicl1en!20jdes ersten Herausg. zu Mf.'12 ימ• aach — ומכי חלא שטה

|uud unsero Bemerkuug zu dor folgenden Nr. — Ohne 
!Anfiihruiig dor Stelleii ist unser Verzoichniss angegeben
IMf. 17 ,א׳.

Nr. 18. Diosor Artikid belindct sicli liickoiihaft und

Waw versehen betrachtet, dem □ויגח gegonuberstellt;
“ T ' :

ebenso verhiilt es sich in diesem Art. mit !‘ ונבנה יי*י  
drgl. wodureh also die Aenderung Buxtorfs ונב^ה
unnbthig ist. —

Nr. 15. 1st ausfiihrlicb angefiihrt Mf.'8 ,ן. niii dass 26 zum'Iheil zusamiuongosucht aus oinzelnon Massoraangaben 
daselbst נתגף תה3ס  *) wahrond das daselbsti jbald als י*שטה ’̂̂ Id als !מלי Mf. ';3 6—13 a.- 1. incl.

-  T T ־  I  ̂ ^

angegebene אקומה טי  unserni B. ausgelassen ist. Ohnej Der erste Herausgeber (ed. 1.52,5.) bemorkt !!inter ומב> 
Stellenangabo angefiihrt Mf. '16 ,א. Ueber בזאת י׳ • '*̂ s alphabotische Verzoichniss dieses Artikols bis
יע0הו י־• und Mm. zu Mai. 3, 10.; iiber .זא׳, 2 • '*ben zuj jzura Buchstabon ומל׳ ganzlich fehltc und or das Beige- 
Nr. 14. Anmerkung. Uebrigens ist auch dies Verzeic.hniss!30Ibrachte nnr aus einzehien Stellen dor Massora zusammen- 
nicht ausschlicssend vollstandig, so fehlt z. B. יאלפא מיטב ! I'gestellt babe, wesswegen er iiber die VollstiLudigkeit der 
und drgl., die gleichfalls drei .Mai ohne und ein Mai iAngabon ungewiss ist. Abor auch von'ומל an (ausser deneu 
mit Waw am Anfang vorkommen. zu Nun und Kaf, die sich in beiden Aufziihlungen gleich

sind) finder! viele Abweichungen von uusorm Buohe statt; 
35iich will daher dcrllebcrsichtlichkeit weg־en die Verschieden- 

heit beider Angaben in alphabetischop Ordnung hierher- 
stellen, und das Uebrige bei den einzelnei! Stellen bin- 
zufiigen.

Zu א׳ hat Mf. mehr: אספכם מ ׳ומאיבי .ומאחרי ו . 
40 .ומאכל .ומאלוזים .ומאכלות ומאישה’. ומאב^  (som!w8 

es'heissen) ומאריך .ומאמר ומאשור. •
Unser Buch, die spiiter beigefugten mitgezShlt, hat 

mehr als Mf. 28 ™ ;ומאמר WSrter, voa 
welchen unser Buch 17 and Mf. 27 â hlt.

Nr. 16. Befindet sich ganz so Mf. '9 ,ך. und ohne 
Stellenangabe Mf, '16 ,א .

Nr. 17. Dies Verzeiehniss ist verworren und ver- 
stiimmelt angegeben Mf. '10 ,ן; es fehlen daselbst nicht

1) Uober H ri3 g  8. Kx. 4 0 , !». wo die A iijjabe; כ ל ד 1ו ח ו  

faUch is t, da auch Vers *ה טי ת כ ס ם ו ה י ל ע ■ vorkom m t;

es m uss, w ie auch in unsonn V erzeieh n iss an g eg eb en  ist, h eissen : 

י ג כ ד ו ח ת0ן ו כ  ; S. auch Mf. 6 ך ס . wo ' ג  richtlg  is t, ab o r das 

ד ח ו  feW t. W am m  au f ein Verzeiehniss nicht hiugewiesen ist 
s. Bemerkang zu Nr. 17.



 verwandeln will, und ן' wenn man nicht etwa das in ןןק'
die ang-efiihi-ten 7 Wdrter (6 der Mf. und הן־סייע zu Job 1. c.) 
g-emeint sind. — Aber ebenso schwierig ist die Angabe der

Nr. 11. 1st ganz 80 ausfuhrlich angefiihrt Mf. 'כ , l.j 1 
(nur dass die in unserm Bucbe ilrspriinglichei׳ angetuhrte| 
Form כא׳ וחד חד מן  etwas verandert ist) und ohne
Stellenanfuhruug Ez. 38, 9. Prov. 12, 4. {hi letzter Stellej !Mf. '4 יס., wo 8 Wdrter angefiihrt werden, die zwei Mai 
ist das זוגין מן  Uberflusslg). Das &®וכרקב וככפיר ־ i 5 ’מ eln Mai mit 'יבן anfangen, zu denen die 6 
hort wohl rnelir unter Resell und Kaf, ist aber !inter Waw| unseres Buches und מדקרים gerechnet sind, wab-
gczalilt, w(‘il es mit solcliem anfiingt')‘!׳ rend die Mf. '1> ,ך. unter Mem hinzugefiigten: ימעננים מלח

Nr. 12. Ohne Angabe der,Stellen angefiihrt Mf. '3, 3. und מפיל unberiicksichtigt bleiben, mit denen es 11 waren?
und ausfiihrlieh Mm. Lev. 2.0, 51.. w״ das 3ך,ן und ם ה כ | 
fehlt. 10

Nr. 13. Dieses Verzeicdmiss 1st verworren und mit! 
Zusktzen angefiihrt Mf. '6 ,ן. wo מענגים מפיל  nnteri 
dem Buehst. l.amed und מלח zwisi hen dem Uuchst. Isun 
gezablt wird; aueh fehlt daselbst קבצן> was miser B. hat

Audi hier ware es richtiger das 'דן vor ין  ,zu .streichen ן̂ו
so dass die Zahl unbesthnmt bliebe. wie zu Mf. 'ךן (>. be- 
merkt vvorden. Giebts nun aber demuaeh viele, die sowohl 
miser B. als aueli Mf.'6 ,ןא. ausgelassen habeu '), z. B. das 
erwahnte מלקליס beispielswoise אלם
(Jes. 03, 2,, Zaeh. 1, 8.) und ואלם (î n̂t. 5,10.) zu welehen 

Die dortigeii Zusiitze, die in unserm Budie fehlen, sind:!lo Mji. bemerkt: 'וחך ד  d. h. es kommt 2 Mai ohne und
יאפתר יאשמעה •מלחיןשדדיהכונייאךמוני ימעגנים ׳מפיל  J Mai mit ל am Antang vor; ימצבות משח משלל  drgi.

— Ohne Aufzahluiig der Stelleii tindet sich unsere An- :so haben wir unter unserin Verzeichniss wieder ein solches, 
gabe Mf. '15 ,א . Koh. 11, 9. (wo ב ב מן 1<* ב א מן  *ias nieht auf ansschliessende Vollstilndigkeit Anspruch 
verwaudelt werden rmissi und Dan. 3, 19. — S. Mf. ',6 ,ך . m.uht, das aber in den Angaben der gedruckten Mf. und 
wo miser Art. angefiihrt wird miter: 1 קדמא j |D 0- ב א  Mm. verworren und ungena!! angegeben ist.

וי״ו נסיב יתליחאי קרהי ותנינא • riiese steiie der Mf.' . Nr. 14. Dieses Verzeicdmiss ist ausfiihrlieh angegeben 
ist schwierig I, weil sic keine bestimmte Aiizalil der Wdrtiu - Mf. '7 ,י. E.x. 39, 3. und ohne Stellenangabe Mf. '16 ,א . In 
paare (זוגין) angiebt. was in der Kegel der Fall ist; wolltei jbeiden erstern Stellen behudet sich יובהקבץ bei uns 
man aber, nach Mm. zn Job 37, 15. 'מ hinzufiigen, so ist; jfehlt; es macht .sich aber als Zmsatz dadurchkenntlich, dass 
2, die Zahl nnriohtig. da in unserm Verz. unter He (die 1nit 25|es nach וגדול steht, obgleich es zum Buehst. Beth gehbrt 
ה  anfangen) nur 5; in Mf. '6 ן.   mit dem Zusatz 1",בלגי, !und daher vor Gimel .stehen solltc. Die richtigere und mit 
nur 6 angefiihrt sind, und wenn man das Mm. Job 1. e. iuns. B. iibereinstimmende Angabe ist iibrigeus die zu Ex. 1. c. 
angegebene הופיע י ) hinzuzahlt, im Ganzen nur 7 Worter j(bei ותנתן fehlt daselbst Est. 7, 2. wahrsch. als Druck- 
der gegebeneu Art, die mit ך,׳ anfangen, sich findon? Ich! ifehler) wiilirend die zu Mf. 1. e. ed. Buxt. (ed. Bomb. 1525 
glaube, dass gerade wegen der Unsicherheit der Zahl die|30ihat auch da das Richtige) unter dem Buehst. Waw corrum- 
Mf. 1. c. die Angabe derselben ausgelassen hat und nur ןוגין; Ipirt ist. Buxtorf hat nemlich nicht begreifen konnen, wie 
angiebt, so dass in Mm. zu Job 1. e. zu lesen wSro; והוא; jso die 4 unter Waw angefiihrten ( יונבנה יויסלף

ותלית׳ ה׳ ותניב׳ קדמא ברישי' ג׳(ה׳) ג׳ מן זוגין מן |חד ” י 1) Das Mpt. Hamb. zn D an. 3, 19. hat, wie in

das י נ מ ר ר א ת ס א )  una ה ע מ ש א ו  n icht, z sh it a b e r :

unserm  Buche

א ר ל ח ' ב ה ה ל א ב 1 S. 16, 10.

ר ו ג ח י ד ו ו ת ד ו א ב ר ח ה ל א ב 1 S. 17, 39.

א ה ל י ש ה י (?) א ה ל א ? ו Num. 26, 64.

א ש ' י ך ה י ל י ע ו ק ג ו ח ר מ אה ך־ י D en t. 28, 49.

י ה כ ר כ מ ' א ה ה נ ר ה ש נ ה כ א ד י ה א ל י . J e r .  48, 40.

ה נ ר ה ש ג ה כ ל ע י ה א ד י ו J e r . 49, 22.

ר ח ע ל פ ץ י ו ח ר כ כ ח ל פ י P rov . 7, 23.

י ת ו י ל א כ ל ל ו ו מ ח י ח ל פ י Jo b  16, 18.

Das ח ל פ י ו  feh lt, kow ult aber צ Heg. 4 
I'athaph hat.

39. vor WO da# W ן aw

35!
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1) W enn ן ב א כ  (Ea. 10, 1.) nnd ן ב א כ  (Job 38, 30.) n ich t ange- 
filbrt w erden, 80 m ag das d a rsn  lieg en , dass auch nochm als 

] W  (Ex. 15, 16.) vorkom m t. Zu beiden  bem erk t die Mp. ' י ל , was 
sich aber auf das Kamoz und Segol des . \le f  bezieb t. .S. unten  

Nr. 19.
2) D iese Angabe achelnt Im W iderspruch  zu s teh en  m it Mf.

und .ו 8'  unten Nr. 15, wo ^ סי ו הי  *u denen  geziib lt w ird , die d r e l  
M a i ohne und e in  M ai m it W aw  vorkom m en. Bs schein t, dass 

h ie r das 1 ן י פ ו ה “  berttckslch tig t w ard en , w eil
dieses Im perat. is t und b ier nu r d ie  Z ah l der pe rfec ta  susam m en- 
gestellt w ird ; dahlngegen sprlch t Mf. 1. c• von de r Form  im  Allge 

m einen an d  g iebt’s ^ י ס ו ה  drei Mai und ein  Mai ע י ס ו ה ו •



auf Gen. 1. c. and 1 Chr. I, 50. und soil heiasen, deraelbe 
Name werde in Gen. mit Reach und in Chr. mit Daieth ge- 
schrieben. Das א״ב u«d ' רבת רם'  
ricJitig, da diese im א'ב  die 2 VV. auslilast‘ 1 s .  S . Z. .S f יי 1  f. —  

s . שכל ישום מ"ש ״״ d חרות מבין  •/.. St. die alle von dor
unrichtipren Anpabe dor Mm. nichts bemerken. — S. aueh

i ̂ן 2־ .S. 8, ,‘J. lod. Wien,) Annierkg■. und 10. KJ !מ״י
; Nr. 8. Befiridct sieh ganz ebenso Mf. ’, ,ך •51• א) • aueh

Endlich hat Mf. bei «מאירת ״ d שכלתי den Anfang des 
Verses, wahrend bei uns ganz ungewdhulieh die Bewe.is- 
stelle mit der Mitto des Verses aufangt.

Nr. 6. Diese Angabe ist angofiilirt: Mf. 11 unter
' בא והד א' חד וכו' א״ב ; !bid.'5 ,ב  unter חפר חד א״ב  

בר״ת ב' נסיב וחד ב'  Antuhrung der Stellen; unter ןןגין 
Mf. 'j;, 1. '!16 ,ך. 'q, 4. und '0  2. Prov. 8, 27. und Job 28, 9. 
Was nan die Hauptstelle (Mf. '3 , •5.) betrifl’t, so lehlt nach
,' und 14? wo fohlerliaft ateht .א• was unser Buch richtig hat. Da-j jMf. '12 -אכלכם .d. w אסמיף ך והד א' יחד  
gegen fehlt bei uns; צדיה v̂ uni. 35, 22 ) und בצדיה 1והא'̂* והד יא חד  heis.sen tnuaa, wie aueh ilas. auf 1 Clir.

T ■ : T ■ : ■ I

(ibid. 20.) vor '̂יצותו י ' ŵ 'chen beiden aber die Mp. nic.htj |3, 20. — nicht '3 יסימן sondern 'j סימן — verwiesen ist), 
bemerkt 'לי, was scheinbar fiir unser Buch spricht? —j  inur dass die.se unter deni Buehst. Nun den Zusatz ת1נקד  
Mf. 'j, 1. hat iiiir 3 Paare (זוגין 'j) iodeni ̂ףון  דלוג fehlt. wasi |hat. Unser B. hat bier wieder das Richtigere, wenn es ן
aber unricbtig i.st. Die 7 Paare (̂ין ' ןן ] )  in Mf. ',16 .ך .j hinzufiigt, da die Buehst. Waw, Sain. Teth, .lod. Lamed, Ain 
eind dicselben die liier !inter den! Buehst. ',ך angel’iihrtjl5 und Resch fehlen, das V%!rzeiehuiss also ein unvollstiindiges 
werden. Ebenso sind die Mf. '3 , 4. angefiihrten 5 Paarej ist; d. Mf. liisst es mit Unreolit aus. Ebenso ist unter den! 
( זוגין ה ) dieselbeu, ilie bei uns unter Samech veu-kommen;! !Buehst. Zadi richtig □ עי3צ  »«d nicht צביעים (™if 
wie aueh die Mf. '3 , 2. angefiihrten 3 Paare ; זוגק ג' י  den! jnach dem Beth, wit* odd. Bomb. 1,525 und Buxt. lesen). 
unsrigen unter '3  entsprechen. Wenn Prov. 8, 27. es| angefiihrt.

201 Nr. 9. Dieses Verzeichniss lindet sich 3 Mai voll- 
|standig abgednickt Mf. '2 , א' ה 5̂1. ן . und Mm. 1 Chr. 3, 20. 
jOhne Stellonangabe Mf. '14 ,א . s. aueh '12 ,א und unsere 

אןון במערכת ״ nJ .sind es die 5 bei uns aufgez;ihl-| iBemerk. zu Nr. S. In alien fehlt aber das ידלוג wie es 
ten Stellen. 1 !uns. B. richtig hat, da da.s alphab. Verzeichniss ein unvoll-

heisst; זוגין מן יואיגון  wohi nchtiger זוגין ד' מן
lesen. In Job 28, 9. aber ist ein Druckfehler und muss
heissen: וסי׳ וכוי בח' וחד ח׳ חד ווגין ה׳ מן חד ואינון

standiges ist, indern d. Bueh.staben Waw. Sain, Teth, Jod 
und Kaf fehlen.

Nr. 10. I.st au.sf!ihrlieh mitgetheilt Mf. '7 ,ל. mit deni 
unter Mem angebrachten Zusatz צאיהם1ימ  unser B.

V •״ T

nicht hat, wo aber aueh der Zusatz unseres Buches ראשנו 
fehlt. Das Verzeichni.ss ist, wde oft, kein ansschliessend 
vollstandiges. Unter 'יחידאין זוגין ג  “*"•i ‘iic unter dem 
Buehst. Beth aufgezahlten Mf. '3 , 9. angegebeu; ebenso

25

30

Nr. 7. Dieser Art. ist au.sfiihrlieh angefiihrt Mf. 'יד 
1 — und ohne Aufzahlung der Stellen. Gen. 36, 38. Prov. 
4, 15. Job 41, 13. S. aueh g;״Q v•״ den St. und zu DeuL 
14, 13. 2 S. 22, 43. Ps. 110, 3. 1 Ubr. 1, 6. 7. — Mf. 1. c. 
hat unter Beth בהדרי ohne יקדש “
unsemi Buchc richtiger als Verbindung mit '״קדש בהדר  
 kommt es mir קךש aafgeziihlt wird; denn mit קדש
ein Mai mit Daieth und ein Mai mit Resch vor; ohne

( זוגי ב'  ™itgetheilt. Eine bloase Angabe des Verzeichnisses 
ohne Aufziihlung der Stellen, befindet sich Mm. Gen. 31, 43. 
(wo es fehlerhaft vor והבנים gedruckt ist, da es zu dem 
spatern לבניהן ffehort.)

35

 die beiden im Buehst, Chetaufgeziihiten, als .יח׳ êsch) mehr als ein Mai vor’ sind Mf. 5 בהררי kommt קידש
als Ps. 57, 10. — ריפדו ŝt Mf. 1. c. verschoben unter 0  ,׳
was aber hier richtiger unter dem Buehst. Waw augefiihrt 
ist, wie die andern ahnlichen. — Die Angabe der Mm. 
und M- marg. Gen. 36. 39. zu הדר הךד  “t ״“t 
Recht Mf. h c. und in unserm Buche unberiicksichtigt ge- 
blieben, da ךךך (mit Resch) al.s Eigenname allordings nur 
ein Mai vorkomnxt, wie M. marg. angiebt נבר שו□ לית ; 
aber הדד (™it Daieth) kommt ja mehrfach vor itnd kann U vieiieicht best die Mm. הדר שכל שום

״״י ״_ ־״ _ II. I 1.« J»s•) “״d **ellt e» mit 86 ,56) הדד.) •usaromen, «o das8 mit Kaniesalso zu aaserm Art. nicht gehorea, wo nur solche, welche ' j~. ' '
. , , , ,  e» ein Mai mit Reach nnd •in Mai mit Oaleth vorkomrat, was richtignur ein Mai vorkommen, ancreflilirt werden. — Das u !• . j .

,  au g e tu u ri, w eruen . w S h re a d  M f. u n d  una. B . •a mit Pathach lieat und al80 nicht
* ר וחד ד' חד  M™• C* beaieht sicU wahrscheinUch r»chnen kann.

40



Vorkommens in dor heil. Schrift genOinmoii werdcn, da boil 1 jKinfljiss ist anf unserii Art. Audi da8 Mjit. Hamb. zn
denang'efiihrton Stellen bald das ziiorst VorkomnioJido uudj jCant. 1, 1. zahlt sit• wie in uns. Buche. — S. nTTH
bald das Naohhervorkoinmondo fin lie hat; sondoni nianj zu Nmn. 1, 20. dor, well in dor f̂ edruokton Mf. dio Angabe
mus.s—vveiiu man nioht liobi r ' ד ,ק יר;03 ך,׳ןחר נסיב לא ח [ f'dilt. die Stollon durch Anfsudien zusamniongestollt bat,
lesen will — das קרביא mid א^ י  ̂ anf soiiii! Stelluug in 5 \vuboi ilnn abor moliiero, dio dio Mass, zillilt. ontgangen
iinsonn rzoicliiiis.s boziolion mid os soli lieissen ein un-[ sind, or aber auch viole zahlt, dio in d. Mf. fehlen, woriiber
volhstiindig alpha!). Vorzoidmiss u. s. \v., von donoji hier' an pas.seuder Stolle Mehres. — Sehliesslich soi nook bo-
ini Vorzoioliniss das orsto ohno und das zwoito m i t Ho inorkt. dass wahrend bei don andern Buehstabon dio
angeluhrt ist. Hold, will das auf dioso llnregdnni.s.sig- Abw oohsolung des Beth nnd Kaf am Anfang dos Wortos,
koit boziehon, was abor nidit riohtigist; da dies, wio inimor !(j sio nntor deni Buchst. Waw, erst naoh diesoui sfartfindet,
auf dio ITnvollstandigkoit dos Alphabets hiudeutet, indoin weil, wie bokannt, nur wonigo Wdrttir init oinoni Stamm־

. י  i bier Wdrter mit Daleth, Teth, Nun, Samooh, Zadi nnd Thaw; waw anfangon.
fehlen. — ; Nr. 5. Diose Angabe findet sioh in Mf. 1■- ;א und

Nr. 4. Dieser Art. koninit wie hier tintor ב א׳  vor:' mit Bezug darauf Mm. Koli. 12, 4. Erstero zahlt diosolben 
Num. 4, 20. Ps. 71, 9. 89, 87. Prov. 5, It. Kob. 7, 16.!i5iSt011en auf, wie sio miser Buck hat, nur dass sie nook am 
Dan. 4, 5. In alien diesen Stellen wird auf Mf. unter Bndi-i lAnfang •אבי (Deut. 12, 23.) und אבל (Gen. 3, 11.) hinzu- 
stake Beth hingewiosen, wo aber uickts davon erwahnt! Bigt, weldies vielloicht, wegen des Anfangs durdi Versehn
wird. In Ps. 71, 9. werden die drei Paare ( דרגיץ ל  muss! des Absohreibers, in unserm Buehe ausgefallen ist. Den
ממסורתא לבד wdoher bei mis unter כצךוח Jheissen) angefUkrt, welehezmuBudist. Kafgehoren. Zusatz זוגין
Das ganzo Verzoioiiiiiss selioint 1ו ז  den rabb. Bibelu od, lf)2.') 0(j angofiil1rt ist, hat Mf. iiieht. — Ausserdem findeu sich
und ff. ausgotallen zu soiii mid hat sick gedruckt nur iiij ’folgendo kloine Vb̂ rsehiedonheiten: bei uus stoht er.st ףן7ךןנך
der Ausg. Bomb. v. I.bl7 (am Endo) erhalten. E.s unter-׳ mid dann הנהח Pathaeh liinger ist, als das Kam.
scheidet sich von der Angabe iinseres Budies dariu, dass| Chatuf miter dem He von יח^חח zahlt aber letzteres 
es: a, nichthat: unter' ,א אלף !בארבעים יכל ייבמחר  zuorst und seheint also, wenn's nicht ein Abschreibefehler 
,als langes Kamez auzuseheu ןק' ist, das Kamez unter dem ב?יןלבןך Buchst. 'q fehlt, wofiir miser B. ,25 במתייב
hat: b, mehr hat, als miser Buck: בברזל בצאתי  ausser-i jwas unriditig ist. S. unten Art. 23, wo es zu פתח חד  
dem, dass es die Buchstabenordnung nicht beobachtet und■ jpDp וחד gerechnet ist? — Statt dass ferner bei nns unter 
z. B. בברזל Oimel, 1̂ dem folgeuden (.Gen. 38, 9) גחץ Chet und drgl. ziihltl dem Buchst. Nun zuerst !בזרע *̂‘
und z. B. zu 1* בככבים*® Schriftst. fehlt. Was nun |בברזל נת| p. 2 Reg. 23, 11.) gegeniiber gestellt ist, stellt die
betrifft, so hat’s unser Buch mit Recht nicht geziihlt, da os 30 Mf. zuerst (Num. 20, 21.) dem folgenden נתן ‘ - 
ausser dem augegebenen (Jes. 10, 34.) nochmals (2 Chr.: gegen und liisst das נתן unberiicksichtigt. Hier seheint
2, 13.) also 2 Mai vorkommt. Preilich bemerkt Mp. zu .allerdings in unserm Buche ein Felder zu sein, da das Kam. 

Chatuf ja kiirzer ist, als das Pathaeh, wie auch נתן als 
Cholam eigentlicher zu נתץ Kam. Chat, passt und auch 
 als Nom. propr. hier nicht gut hingehbrt ? Uebrigens נתז
s. Mp. zu. Gen. 38, 9., wo zu נתן bemerkt ist: חטף לית  

נתן וחד יקמץ  was AehnUchkeit mit der Angabe unseres 
Buches hat. Heidenh. (im שבל שום  Gen. 1. c.) will es 
zwar, gegen R. Sal. Dubna im סופרים PpH (*•

חרות מבין  St), verbessem in נתין וחר  »ach Vorgang 
der Mf., was aber, so richtig es auch seheint, doch bedenk- 
lich ist, da diese Angabe in unserm Buche einen Anhalt 
findet. S. unten Art. 23, wo gleichfalls נתץ 
gegengesetzt werden und worauf die Mp. sich hezioht.

des. 10, 3t 'לי; aber sie bemerkt auch zu 2 Chr. 1. c. 'ל undj
fiigt hinzu ביתין ב׳  p בפסו אית  was ,sich auf שת בברזל בנח !
und בתכלת בארגמן  bezieht, bei denen beiden das zweite;35 
Wort ohne Waw copulat. steht. Vielleicht gehort das 

אית לי'  zusammen und bezieht sich nur auf die genannten 
beiden Wbrterpaare ohne Waw; doch dariiber anderswo. 
Wenigstens hat unser B. an beiden Stellen, wie auch die 
Ausgg. habeii בברזל gelesen. S. uns. Bemerk. zu Nr. 1. 40 
Buchst. ב • — Kb®nso verhalt es sich mit 3 יבצאתי Mai 
vorkommt und also nicht hierher gehort. Auch hier wird 
freilich Mp. zu Job 29, 7. bemerkt לעיל לי׳ , was richtig 
ist, wegen des darauflfolgenden ̂ר aber doch nicht von י̂ש



1 ist —) and anter חרא שטה  Zach. 2, 12.*). Mf. 1. c. hat 
uater He noch eine St. mehr, als unser B., nemlich רזכב^ן 
8 • אחד ״ • w. Doch gehort dies nicht hierher; es ist ein 
irrthumliclier Zusatz und zwar aus folgendem rrrunde: 

האחד בש3ה  hommt nicht nur, wi© augegeheu, Ex. 2'J, 39. 
vor, sondern auch Lev. 14, 12. Es kann also nicht zu 
lunserm Art. gehorcu, der von Wdrterpaarcn handelt, die 
jnur ein Mai oline und ein Mai mit He vorkomtneii. 
|Wenn nun aber die Mm. zu Num. 28, 4. bemerkt:

,דואלה האחד ‘הכבע את וחד לי׳ אחד הבבש את !»1
וחך ילי׳ auch din Mp. zu beideu beraerkt 8 שמות ® 
jbezieht sich das nicht bios auf die Wbrter אחך הכבש את  
sondern auf die ganz»; Satzforni: תעשה אחד הכבש את  
 und ein אקך die nur 2 Mai und zwar ein Mai mit בבייןר

15|Ma1 mit האחד vorkonuut, wonach die Mm. z\1 Num. 1. c. zuI T V T

jverbessern ist. Es kann sich aber auch auf den ״Anfang des 
Verses“ beziehen, denn so kommt jedes nur ein Mai vor, da 
Lev. 1. c. in der Mitte des Verses steht. In Mp. 1. c. muss 
dann natdi eingeschaltet werden 0"ר d. h. am An* 
fang des Verses. Auffallend ist, dass der so correote 
וחך רסמיך לית ex. 29, 39. angiebt: 8 הקורא . w/ 
was, wie bemerkt, unrichtig ist; Heid. z. St. bemerkt nichts 
dazu. — Jedenfalls ist die Angabe unseres Buches die 
richtigere, die dieses Wbrterpaar als solches auslasst. — 
Ob aber das ®*א״ב ■*®̂ייי שטה ״  vollstandiges Verzeichniss 
enthalt, ist zweifelhaft; warum i.st beispielsweise אמר
הקרולת אמר und (.Koh. 1, 2) קהלת  (Koh. 12, 5.) 

באים אתם  (Esra 9, 11.) und הבאים אתם  (Ee. 20.29.),
־ T V  .  ̂ י •

jzu welchen Mp. bemerkt 'לי d. h. jedes kommt nur ein Mai
30!vor, nicht angefuhrt? — Ueber ?סערה מ? הסערה מ  

js.מ״ש zu Job 38, 1. und 40, 6.
j Was nun aber den Ausdruck: קדמא תנינא  in 
unserer Angabe betrifft, so kann er nicht in dem gewohn- 
lichen Sinne, d. h. das erste und das zweite Mai seines 

3 5 _____

1) In M. marg. zn 1 Reg. 8, 35. h e isst'i: ר צ ^ ה ם ב מי ש

ד ח ר י ן ן נ הן ם ב ן מ ש ה ה ״ ר ש ד מ ש מ ב ו ״ א א ו ה ד ו ׳ שן ח ן ו י ג ו ז  

א מ ד א ק ב ל י ס ׳ נ א ה נ י נ ת ב ו י ס ה נ '  W0 das *ן ו י ג ו ז  schwlerig 
ist. Heid. verbessert es mit dem ibm eigenen Tact in 10 = ' ן י י ג ו ז  

40 W Srterpaare and bezieht es aaf die W 5rterpaare nnseres alpbab. 
Verzeichaisses, die mit Beth anfangea, zu welchem auch ר צ ע ה ב

f# v a t -  ** *gehiSrt und deren grade 10 angeftthrt werden ; כ א  D^aient •ich 
also aaf das Verzeichniss im Oanzen and das ן י י ג ו ז  auf die, 

welche mit Beth anfttagea, wie das י « ע׳ י ד • «®■
Baehst. Ain sich bezieht.

derwohl dasFehlerhafte, besondersdaderentsprechendeVers 
fehlt, erkannte, suchte המזחה durch zu verbessern,
was aber schon dadurch unrichtig erscheinen muss, dass 
es dann unter dem Buchst. Mem aber nicht unter He stehen 
wiirde. Aber auch an sich ist diese Verbesserung falsch, 
da מזוזת על  nicht nur Ez. 46,2., wie Buxt angiebt, sondern 
auch 1 S. 1, 9., also 2 Mai vorkommt, was gegen die An- 
gabe unsers Artikels ist, der nur die ein Mai so vorkom- 
menden ver îchnet.—Ebenso verhalt es sich mit מלאכת אל  
(in ed. Bomb. 1525). Eiir diese Verbindung wird nicht 
nur keine Belegstelle augefiilirt, sondern sie kommt auch 
wirklich nie so vor, wie audi andererseits מלאכת על  mehr 
als ein Mai vorkommt, was aus Mp. zu 1 Chr. 9, 19. 23, 4. 
und Esra 3, 8. *) zii ersehen ist; sie gehoren also nicht zu 
unserer Angabe, nach welcher jedes nur ein Mai vorkom- 
men soli. Auch hier hat Buxt. cine vermeintliche Ver- 
besserung vorgenommen, indem er מלאכת »* המלאכה  
verwandelt, ohne wiederum zn bedenkeri 1, dass es dann 
nicht zum Buchst. Mem sondern zu He gehbrte; besonders 
aber 2, dass המלאכה יעל  nicht nur in der angegebenen 
Stelle (Neh. 11, 16.) sondern auch 1 Reg. 5, 30. und Neb.
5, 16., also m ehr m a ls  vorkommt, gegen die Angabe. 
Dasselbe ist der Fall mit ל ך א ל קו » ed. Bomb, das unter 
dem Buchst. 'ק  angefiibrt, von Biixt. aber mit Recht aus- 
gelassen wird, da dieses Wort mit vorhergehendeni ל א  gar;25 
nicht vorkommt und deswegen auch die Belegstelle ausge-jI
lassen ist. Aus Obigem geht hervor, dass unser Buch dasj 
Richtige and die Mf. irrthiimliebe ZusHtze aufgenommen

20

hat. Ueber das Einzelne yr. u.
Nr. 8. Dieser Art. ist angefuhrt uuter א׳׳ב Mf.'11 «ח• 

Mm. Gen. 22, 3. (wo die Beispiele aus dem Buchst. Ain 
angegeben sind und das דע׳ אי׳ב  heissen soli: die An- 
fuhrung aus dem alphab. Verzeichniss, den Buchstaben ' ע  

betreflfend, was nicht die gewohnliche Bedeutung des 'רע

1) Wenn Mp. zu 1 Chr. 9, 19. bemerkt ל  d. h. ez kommt nur 
e in  M ai vor, go bezieht sich da« auf die Phraze; ל ת ע כ א ל ה מ ד ו ב א ה  
und 68 fehlt da8 Verbindungszeichen zwischen dem zweiten and 
dritten W orte — wie das Buxt. oft aaslSsst and dadurch bedeatende 
Irrtbttmer veranlasst hat. Zn 1 Chr. 23, 4. bemerkt die Mp. ' כ  
d. h. es kommt 2 Mai vor, was sich aber wieder auf die Phrase 
' ל ת ע ^ א ל ת ש ה בי  bezieht, die uur 2 Mai vorkommt, wo dann 
w ieder das Vorbindungfszeichen zwischen dem zweiten and dritten 
und zwischen diesem und dem vierten W orte fehlt. Zu E sra 3, 8. 
mats es statt ך ל סי ס ד  heissen ^ך ב סי ס ד • Aus diesen Angaben geht 
her40r, dass ל ת ע כ א ל מ  wenlgstens 3 Mai vorkommt, 8. ת ו ע ר ^ ת ר א " !• A.
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wird. Zu den 4 in unserm B. erwahnten kominen zunaidut 
hinzu: רןךבהt קיסר «nd aber es giebt auch noeh
ausserdem manche, die hierher gehdren. So bemerkt 
Heid. dass 28 -!קשיק י .) und וקשיוץ (J08. 19,20.), 
zu welchen beiden die Mp. bemerkt 'י ;̂ ebeuso קלשו 
(1 S. 7, 1.) und וקדשו (Micba 3, 5.) hierhin gehoren. Wir 
sehen wieder, wie durcli das Auseinanderreissen unserer 
Angabe, wodurch das ןוגין statt ב א׳  entstehen musste, so 
viele irreleitende Fehler entstanden sind. —

 -ange ןןגין Angabe dieses Bachst. ist unter •ר'
fuhrt in Mf. '1 ,ך.; ebenso ohne Aufziihlung der Stellen, 
Mm. Gen. 32, 16. und Dan. 6, 2.*>. Es sind die 9 bei uns 
aufgezalilten ohne denZusatz 1“קה•
I ' 1 ש•  st angegeben unter 'זו^רן ן  inMf. 'ש י '̂ • ohne

1 61Aufz3ihlung der St. Num. 2, 16., wo statt 'ן gelesen werden 
I muss ן׳. —
j  «תךן' .ist angefiihrt Mf רן׳ .Die Angabe des Buchst .וז' 
j2. unter מיחדין זוגין כ״ד • — Gen. 19,19. sind, ohne Angabe 
jder Zahl, 5 Worter (in der Reilienfolge unseres Buches von 

20| תגךל י' *® angefUhrt; unter ןוגין und לא"ב
jsind sie, ohne Anfiihrung der Stellen, angegeben Job 3, 4. 
;Die in Mf. 1. e. angefiihrten ןוגין כ"ך  sind ganz die in 
junserm B. unter 3”א angegebenen; doch ist aueh diese 
|Zahlung nicht vollstandig. So gehiirt beispielsweise noch
hierhin:חבואהף (P®• 8•) ««d והבואהף (P®• !09,17.)
zu denen Mp. bemerkt 'לי? —

Nr. 2. Dieser Artikel ist ausfUhrlich mitgetheilt Mf. 
 und ohne Aufzahlung der Stellen angefiihrt Mm. zu אל, 24
Dev. 4,12. Ez. 38,2. (wo das בסיפרא kinter דכותהון ולי  
falsch ist, da diese Angabe auf die ganze Bibel sich 
bezieht) Amos 3, 5. Prov. 24, 13. Job 38, 20 und Est 3, 9. 
Mf, 1. c. hat, aasser einigen Versetzungen zwei Zusatze, 
die aber das Geprkge der Unrichtigkeit an sich tragen. 
Unter dem Bachst. He wird (ed. Bomb. v. 1525) nach
המהפכה  angefuhrt: המזווה אל  (p *• 6.) und על
 okne Angabe des daza gehorigen Verses. Nun המזוזה
kommt aber ®זוזה3ה י״ " Mai vor undzwar mit vorher-
gehendem 16״^,אל diess auch aus einer von Heid. angefiihr- 
ten handschriftl. Massoraangabe *) ersichtlich ist. — Buxt.,

40'

 Dieaeib• uatet: וסי׳ אל במ״ג על ימזחה סזחח לישן כל
המזרזת שתי ואל המשקוף אל והגעתם •י! •יי
המזוזה אל או הרלת אל והגישו 21, •»
"לעב י הבית מזוזת אל וגחן החטאת מרם הכהן ולקח •*« .•!

Lev. 7, 37. unter י״ן (soil wohl י״ן heissen?). Unser B. 1 
zahlt nur 15, wahrend in Mf. 1. c. 17 angefiihrt und ליסיד 
und ש של  hinzugefUgt sind. Das Mpt Ilamb. iSisst, wie ל
in unserm B,, die beiden letztern aus, rechnet aber dafiir 

ם יי® א ע יל ט לנ  dass es im Ganzen 19 waren? —
' 2 ןןנין י"ח Diese Angabe ist unter •ך  angefiihrt Mf. ׳Q 

5. und unter ב ״ א  Gen. 41, 32. Auch diese Zahl ist nicht 
vollstandig; so fehit z. B. וןי3מ  («fer. 10, 19.) und קי כ מ ו  
(Jer. 15. 18.)? — ^

3 j׳ .Die Worter des Buchst .׳  sind unter ®זוגין ן”ט ־יי  
gefuhrt Mf. 1 ,נ׳ . und unter זוגין י״ף  Esra 8 , 31., wo auf 
Mf. hingewiesen wird. — Unser B. hat 15 St. und stiramt 
mit Mf. 1• c. i

ןן^ין ך' Q. Diese Angabe befindet sich !inter׳  Mf. ׳Q,
1 . S. auch ש מ׳׳  P®• 29, 6 .

ע׳ . Angegeben unter ןןגין ח׳  in Mf. 1 ע׳,  . Es werden 
daselbst auch nur die ersten 8  Worter unseres Buches auf- 
gezahlt, so dass ב ר עז פ ע ת1ו  nnd ם ת י ענ  fehlen. Heid.

־ :  T T *

fiihrt aus einem Mpt. eine unbestim m te Zahl von W. 
an, die ein Mai mit ע׳ und ein Mai m it'ןע anfangen. 
Dieses zahlt auch die bei uns angeliihrten auf, nur dass׳ 
statt ה עי  nnd ך עי ו  angefuhrt ist עךןז (P8.24,8.) und ןעןון *) 
(Jes. 43, 17.) Aber auch diese 12 sind nicht vollstandig, 
denn es fehit z. B. ק י ענ  (Neh. 10,24.) und ה עני ו  (Neh.8 , 4.)

. י נ   t t - : -wenn nicht das erste ה עני  gelesen werden 8011, wie d. Cod.
TT  T

V. 1294 nach Heid. Best. - -  Ueber 8 ה  עי • unter Bemerk. zu
T ״

den einzelnen Wortern.
0 ןןגין ד׳ Ist ebenso unter .׳  Mf. '0 , 1. angefuhrt.
Tj. Ebenso Mf. 1׳  ,3 • unter .׳ זוגין ב׳  
ק׳ . Diese Angabe befindet sich unter ןןגיץ ך,׳  in Mf. 

p, 1׳ . und unter זוגין ך׳  Mm. Job 29, 20. Unser Buch hat, 
wenn wir das spater hinzugefugte ה ב ר מ  abrechnen, nur 4 
St. and ist als ב א  richtig, da dieses, wie schon bemerkt, 
Zusatze zalasst Die Angabe 'ןוגין ף  hat an die Grand- 
angabe (in unserm B.) gedacht, war aber dadurch gezwun- 
gen, manche aaszulassen (obgleich sie ל ב p und ל ב ק ו  
hinzufugt, wodurch es 5 werden trotzdem, dass sie nur 4 
in der Ueberschrifl hat); die Angabe Mf. 1. c. haPs in 5 =׳ ה  
verwandelt, weil sie (wahrscheinlich darch eine Glosse) 
einschiebt, ohne dass dadurch die Zahl vollstandig קיטר

25

30

35

1; Wood xu Jes. 1. r״ *lie Mp. bemerkt 3» muss das ent- 
W ed.r ' ל  heUsen oder es bexiebt sich auf beide, die eio Mai m i t  
ond ell) Mai o h n e  Waw am Anfan^f Torkommen.
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Mm. 2 Reg. 12, 17. (wo es heissen muss: ' א ל ל ג מ ש לי ב ) 
und ש מ׳׳  ]Dau. 1. c. *). ל א י חנ  wurde vielleicht ל א נ ח  ge- 
lesen- (s. Piirst W. B. s. v.) und geliort darum nioht 
hierher. ^

זוגין ל 10י Biese Worter sind angcfiihrt unter •ש'  
1. und unter ב”א  Gen. 43, 16.

י' . Bie Angabe dieses Buebstaben ist angefiihrt:
a) unter "ןןגיץ ח”י יי  B ed. Bomb, von 152.̂ >, die 

aber denuoch 26 Worter aufzalilt.
b) unter רן י"ףן ן̂ן  in Mpt. Hamb. (Jen. 1, 26. wo aber 

20 W. angetiibrt worden.
e) unter יץ ב״ף ן̂ן , Mf. 1. e. in d. Rabb. B. ed. Buxt. und
d) unter ב”יא  utiserm Biudie, das 23 Worter zablt. 

Bie drei bei uns feblenden sind: י^שרצו und
— Uebrigens sind alle genamiten Angaben unvollstiindig; 
denn nicht nur, dass zu den 26 der Mf. noch ה יי“י לו כ א י ^. T ;
ז ח א ' *) des Mpt. Hamb. hinzuzuzilhlen sind, es fehlen aue.b 

bcispielsweise ע נ מ ' B2.) und 1) ע נ מ י ו  Ghr. 7, 35.)
welches lleid. aus eiiieni Mpt. anfubrt; ילןירא (Ban- 2, 11.)
I und ויפ־ן'רא (E sra4 ,1 0 א ;(? ט ב ' (Bev. 6 ,4 .) und א ט ב וי
(Ps. 106, 33.) zn welchen die Mj). immer 'לי  d. h. 8ie kom- 
men nur e in  Mai vor, angiebt. Bas Riehtigere hat also 
unsi'i■ Buell; es zilblt ein A lp lia b e th , das aber, wie sebon 
oft bemerkt, noch Zu.satze zuliisst. Bie Geziihlten sind 
aber richtig, was bei den obigen Ziisatzen nicht immer der 
Fall ist.

מ' . Bieses Verzeichuiss ist angefuhrt Mf. ' 3  6 . unter 
זוגין ״ט״ו  wahrend unser Buch nur 14 hat und das

הן כ  und וכר׳ז ausliisst. Auch hier ist unsere Angabe 
unter ב א*  riehtigere, d.a die Zahl ״ן ט  unvollstandig 
ist; so fehlt beispielsweise 1) 3 ם ךי  Reg. 18, 34.) und ם די כ ו  
(Jud. 7, 16.) u. n. m.

 Bie unter diesem Buchst. augefuhrten Worter sind .ל׳
angegeben Mf. 9 ל׳. unter זןגיץ אלין ; in Mpt. Hamb. zu

1) FUrst and ebenso Buxt. haben ea in d. Coacordanz obne 
Weiteres unter pi. ת חטאו  gez&hlt, wie es auob die Ausgg. haben, 
was nach obiger Angabe anriebtig ist.

2) Mpt Hamb. 1. c.

heissu: מועד אהל יבחצר יאכלוה  ^ev. 6,9.

נשר יכני ןיאללוה י®®  
• סח יכעקב יאחז 4יז» י*! י  

דרכי יצדיק ויאחז  Job 17,9.
Es konimt aber ויאחז nocb ein Mai vor (Jes. 5, 29.)?

̂ו0כדו1̂כ  hetrifft, so fUhrt Heidenheim in der Concor- 
danz eine Handschrift an, welche nach dem Taw ein 
Jod Rest, wonach es zu יובעברותנו def. י׳ steht,
nicht passt. Auch an der Zusammenstellung sieht man, 
dass diese beiden eigentlich Randbemerkungen waren, 
wie etwa in uns. Buche das ממסורתא ולבל ״ ud dann, 
durch Anfnahme in den Text unmerkliehe Einschaltungen 
geworden sind. —

ל . Bie Angabe dieses Buebstaben befindet sich in Mf.
ל, 2 . unter \זונין ר  dieselben 5 Paare, die bei unsllO
gezahlt sind. ;

ןןנין ןל ist aufgenoimneu unter ך' Bie Angabe unter .ך'
יד׳ צ .i« Mf מיחרין  und Cant 8, 14.

 Was die Angabe zu diesem Buebstaben betrifft, so .ךן׳
ist sie abgedruckt Mf. ',10 לך !inter כזלין; Gen. 35, 2. unterjl5 
זןנין ח und unter א״ב ”' Gen. 34, 5. (eigentlich 34, 4.); in: 
beiden letzten Stellen ist auf Mf. hingewiesen. Ebenso ist 
im Mpt. Hamb. zu Num. 15, 27. זוניץ י"ח  angegeben. Wah- 
rend nun aber Mf. 1. c. 23 Wiirter angefiilirt sind, hat| 
unser Buch nur 18, indem es die Worter ^̂ ! להטי יהטהרו  

יהפשיט החייתם  und הצליחה ausliisst. Bas Mpt. Hamb. 
liisst sie gleichfalls aus und giebt, wie bemerkt, 18 =) י׳׳ח) 
an, zahlt aber dcnuoch 10, indem es 1 המשלח 1־̂■̂־ 1̂־1י ®•̂  
und והמשלח (Ecv. 16, 27.) mitzahlt. Bie Angabe א״ב 
und זוניץ ח " ' seheinen also anf unserm Buche zu beruhen,j25 
wahrend der Herausgeber d. Mf., weil er die Angabe er- 
weitert, den unbestimmtcu, weitern Ausdruck מלין wiihlt, 
Aber auch die Angabe zu Mf. 1. c. liisst sich noch weiter 
vervollstiindigen, wie wir das beispielsweise an dem'חמשלח 
des Mpt. Hamb. wie auch etwa an האמונה (Jcr. 7, 28.)|30

T  V: T

und והאמונה erschen konnen.
זונין ך' st angefuhrt unterן. 1'  Mm. zu Prov. 23, 21 

und, ohne Aufzahluug der Worter, Mf. '.1 ן
ח '• Die Angabe ist unter זונין י"ב  angegeben Mf. 'ח 

4. Unser Buch hat nur 9 Worter und liisst בר1יח ת1חטא
.ך יי-  . .

and 18 חניאל ̂ז . Ebenso hat Mpt. Hamb. an zwei Stellen 
זונין ט •זי ״י • Wenn wir auch augenblicklich f. die Aus
lassung des בר1ח ״ "d וחבר keluen Grund angeben kon- 
nen, so diirfte ת1חטא  desswegen fehlen, weil es nach dem 
Chetib nochmals (Dan. 9, 24.) vorkommt, 8. Mf. 3 יחט. nnd 40

1) Sollte es etwa darum nicht hierher gehdren, well es zu 
•iner andern Augabe geallhlt wird, wouach das «iue ohne Waw 
am  Anfang aber plene Waw In der Mitte und das andcre umgekebrt 
gesebrieben wird? s. Mf• 59 ,י uad unteu Nr. 248.

36



Nachweise und Bemerkungen

den einzelnen Angaben.

Nr. 1. Dieses Verzeichniss ist auch in Mf. aafge- 1 Vollstiindigkeit aimehmen, weil theils die Massorethen sel- 
nonanien und an versehiedenen andnrn Stellen der Mm. her solche bei derartigen Angaben nicht voraussetzten 
theilweise wiederholt, docb so, dass erstere dasselbe unter ( •א ר״ת הכרעות מ< דונש תשובות ספר  ed.FilipowskiS. 11.
die betreflFonden Buohstabeu vertheilt hat, wie R. jac. b. |wo esheisst: חשבון בהם נתן שלא כללות מצאתיבהיבה רק
Chajim (der erste Herausgcber) am Sehluss des Biiehstabenj 5 | ושייר שכתב  und unten Beraerkg. zu No. 59.), theils durch 
וא׳ וחך א׳ חד א״ב מן ןוהוא :hinzufiigt (.ב׳, Mf. 7) ב  de.s abschreibers(oder Dr״ckers)oder aus Mangel

בחרשה דרשה וכל אחותה אל אשה הא״ב כל חלקנו ואגו  |»u Kaum i.״ Mpt. manche steiie ausgeiassen ist. so wird 
• המעתיק עכ״ל ימצאנה  Wlr wcrden <lie Nachweise bei jbeispielswel.se — wie Heidenheim in einer Notiz bemerkt — 
jodem einzelnen Buclistaben bemerken. i Mf. 'ב , IS. ein alphabeti.sches Verzeichniss von Wdrtern

Die Angabe dieses Bnehstaben ist in der gedruckten! 10 angefiihrt, die 2 M. in demselben Verse vorkommen, wo .א'
aber das W. ןמיץ, das 2 M. in einem V. (Prov. 30, 33.) 
vork., nicht angefiihrt ist, obgleich die Mm. z. St. bemerkt, 
dass es zu dem bezeichneten alphab. Verz. gehbrt und auf 
Mf. 1. c. hinweist ? Fs muss also bier aus Ver.sehen aus- 
gefallen sein. — S. uns. Bemrkg. zu Nr. 58.

'3• Diese Angabe belindet sich Mf. '7 יב. Es ist auf- 
fallend, dass die 1. Ausg. (Bomb. 1525.) in der Ueberschrift 
 und במזרה angiebt, aber 19 Worter aiifzahlt, indem sie (י״ן (17
 — י׳׳ג hiuzufugt? Die Rabb. Bib. ed. Buxt. hat בעברותגו
13, was gewiss falsch ist. — Unser Buch scheint das Richtige 
zu haben, indem das ב iu במזרה (ohne Waw) ein Schwa, 
in ובמורה Waw) aber ein Pathach (wegen des aus-
gefalienen Artikels) hat, und also beide nicht diese lb e Form 
haben, wovonja nur unsere Angabe spricht. So wird בברזל 
und ובברול ®!s Je nur e in M. vorkommend in unserm V erz. ge- 
zahlt, obgleich ein M. auch 2,6 ;vorkommt (.ובברזל (2• 
dies wird aber nicht beriicksichtigt, weil hier nur von 
zwei gleichfbrmigen (das 3 Schwa) die Rede ist. S. 
such unten ברך u. יוברך obgleich auch וברך mehrmsl• 
vork.; ebenso ,בצרך obgleich auch בצרה ▼ork. Was

Ma.ssoni angefiihrt: Mm. zu Ex. 1, 1. (innere Umschrift)! 
unter ביתא אלפא י  Kuth 2, 2. unter ̂יץ1זן  und ist auf Mf.| 
hingewiesen; ebenso Cant, 7. 8. mit der Angabe זןן;יץ J 3  i״
nnd Mf. '13 ,א . unter מליץ• Unser Verzeichniss hat 23! 
Worter, wiihrend Mf. 1. c. 25 aufziihlt, indem אפלל undjl5 
 ן itgereclmet werden, die bei uns fehlen; ebenso™ אלקטה
sind Ex. 1. c. 23 aufgezahlt, wo אצעלה ®̂blt, dafiir aber 
gcrechnet wird. Wenn daher Cant. 1. c. 2.3 Paare א^לל

T : V

( 3  angegeben werden, so scheint der erste Herausgcber (ג”
unser Verzeichniss oder das zu Ex. vor sich gehabt zu haben, 20 
wahrend er dasselbe zu Mf. um zwei vervollstandigt. Dass 
aber auch selbst die Angabe der Mf. nicht vollstandig ist, 
geht daraus hervor, dass manche ahnliche Worter ausge- 
lassen sind; so fehlt z. B. unter ' א : אחר  (Gen. 34,19.) und 
 25 (.Jes.44,15) ואפה und (.Oen. 19,3) א^ה ;(.ibid• 32,4) ואחר
ZU welchen die Mp. jedesmal bemerkt 'י ,̂ d. h. es kommt 
nur ein M. so vor. Ebenso unter '3  (.U Keg. 13, 7) באה ,
und ®ובאה ־  '̂̂ ozu glelchfalls Mp. bemerkt
Ueherhaupt darf man bei Bezeichnungen, wie 3 — .רי׳ א'' , 
p^Q, ,שטר o. dgl. nicht immer eine ansschliessendeSO

1
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heisst: דכוו׳ לי׳ במסורת בשילה אכלה שמצאנו לפי ״ nd etwas weiterhin: מצינו גאלה נפשי אל קרבה ועור  
ובו׳ דכוות' לי' במסורת ♦ — War also unser Bach unter dem allgemeinen Namen הגרולה ורת0מ מסורת  wahr- 

scheinlich schon friih bekannt, so tritt es als 0 ואכלה אכלה ׳  zuerst auf, in der Mitte des 12ten und Anfang des 
13ten Jahrhunderts bei Kimchi (s. Michlol ed. Venet. parva S. 137 und 199 und im W.-B. s. v. קרב)י Aknin
und einem ungenannten Verfasser von Schlachtregeln in arab. Sprache; dann in der Mitte des 13ten Jahrhunderts bei 
Jsaac b. Jehuda im Buche 7 (®האשל ־ )Notiz“ v. M. Steinschneider in ״Jiidische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben“ 
von Geiger S. 232 und besonders 316 Amrkg. 31. Graetz Gesch. d. Juden Bd. 5. S. 555. Amerkg. und B. Chananja 1862. 
S. 57 und 58 ton Chalil=Neubauer) und wird zuletzt mit Benutzung desselben erwahnt von Levita im Mass. Hamassor. 
und in der Anmerkung zu Kimchi’s W. B. I. c. — Seit dieser Zeit wird es nur genannt aber nicht mehr gekannt.

§ 10.

Alphabetische Zusammenstellung und רErklarung der eigenthiimlichcn Ausdriicke und Abkiirzungen, die in 
unserem Buche vorkommen, wobei zu beraerken ist, dass die einzelnen Buchstaben als Zablen gebraucht werden.

d דויצום ieS te lle ,in w elch er0 יויצןם‘' k̂0mmtEx. 6,13. 
.dieses, das Erwahnte דין

ריש׳/
ירישע׳

רבו׳/
דכוות׳'

תשא רבי  !®n Wochenabsch. Ex. 30, 11. bis 34, 35.
דכר ־ זכר  mannllch, Mann.

<רמ׳

im Buche Jes.

desgleichen, ebenso.

im Buche der Konige.
\דמל׳

קרמ׳ ורמ'
"'רמ׳ קרמאי ׳רמשכנא '̂ תני׳ ^^̂'  in der ersten Be- 

schreibung der Stiftshiitte = Ex. 25, 1. bis 
27, 20. und in der 2ten Beschreibung Ex. 36,8. 
bis 38, 20.

-רמ״ת תורה דמשנה • Deuteronomium.
 in dem Abschnitt derFiirstenopfer, inwelchem רנחשון

Nachschons Opfer erzahlt wird. Num. 7, 12 
bis 17.
ודם׳ דסמיכין,רסמיך . welche stehen bei...........

...........verbunden sind mit ירסמ׳
bei welchem — davor oder danach — steht ,ורעל

...............j vorkommt .<דעל , ,
דעלם]
ן מו ע ד י  unter den Volkerprophezeihungen des Amos, 

diejenige, welche auf Ammon sich bezieht, 
Amos 1, 13. bis 15.

.Pentateuch אוריתא
ת אי | ist.

דאית אן ' da, wo ist Oder stattfindet s. Nr. 291.
בו ב׳  kommen zwei darin (im Verse) vor.

b, das zweite darin (im Verse), mit Ausschluss 
des ersten. —

'0 ב ב׳  Kommt 2 Mai im Verse ('בפסוק) oderim Ab- 
schnitte (בפרשה) vor.

.wochenabsch, Num. 8, 1. bis 12, 16 בהעלותך
 Ulmliclier Form, so dass dabei auf Pra- oder בלישג׳

Suffixo keine Riicksicht genommen wird.
.d. Wochenabsch. Num. 22, 2. bis 25, 10 בלק

mit Ausnahme einer, zweier und dreier Stel-
' א מן בר  «. s. w.

ג [במ י
יבראשית בראשי׳  wochenabsch. Gen. 1, 1. bis 6, 9.

בתר׳יבתרא das letzte.

דאית s• אן
דאורית׳ s.אורית׳

דבלק s• בלק
דבהעלותך 8• בהעלותך

דבראשי׳ 8■ בראשית
דבתר׳ 8• בתרא

דגש י™ * Hag'ssch versehen; horbar.
/ד״ה die Bucher der Chronik.

ה ״ ד ד י

( 4 ״ ת ״ ר ו פ ס ה ו ו י ל ׳ ע י ח ל ת ל • פ ב ג ל < ( ב ג  ebenso 4 ״ ׳ ״ י ץ ל מ ק  dann d iese r B em erkung b e ifd g t: ן כ י ו ת א צ ר מ פ ס ה ב ל כ ה א ל כ א ו
das also der kurzen Bemerkung derMp. gegenttber gestellt wird, s. No. 23.



XI
 ̂  ̂ •

*ber 80 recht bestStigt in Nr. 274 unseres Buches, die ich durch anschaulicbe Darstellung klarer gemacht zu haben hoflFen 
darf. — Der Herausgeber der M. hat den Artikel, wenn er ihn anders vor sich gehabt, aaseinander gerissen (wie er oft 
auch unser B. missverstanden hat, s. z. B. Nr. 30, 195, 344 und unsere Benierkungen dazu) und dadiirch eben unverstand- 
lich gemacht. Nehmen wir nun noch die vielen andern liickenhaften und corrumpirten Stellen der M. m. hinzu, die durch 
rinser Buch ihre Berichtigung finden, so ist unsere Behauptung gewiss begriindet. — Was nun 3, 4 und 5 betrifft, 60 
ergiebt sich das darin Behauptete fiir jeden aufinerksamen Leser so von selbst, dass ich weiter keine Beweise dafiir an- 
zufuhren braiiclie und will bier nur anschliesslicli bemerken, dass unser Buch in der Regel die Anfangsworte des betref- 
fenden Verses citirt und in der Reihenfolge der BB. der heil. Schrift gewohnlich .Jes. auf Jerni. und Ez. folgen liisst; 
die BB. der Chr. zuletzt hat; die 5 Megilloth aber bald vor den Psalmen, bald vor den BB. der Chr. anzeichnet; sie 
bisweilen aber auch unter denHagiogr. zerstreut angiebt, s. z. B. Nr. Ill, 112, 113, 117, 119, 127, 128 u. A.

§ 9•
Name und Alter unseres Buches. Dass die Alien, wenn der Verfasser eines Buches nicht bestimmt anzugeben 

und der Inhalt, wegen Gemeinschaftlichkeit mit andern Schriften khnlicher Art nicht bezeichnend genug war, die Werke 
oft nach ihren Anfangsworten benannten, ist bekannt und so hat gewiss Levita das Richtige, wenn er daher auch den 
Namen unseres Buches, das mit ואכלה אכלה  anfilngt, ableitet. — Ueber das Alter desselben lasst sich nichts Bestimmtes 
angeben*), nur so viel ist gewiss, dass es von zwei Zeitgenossen, die beide in der letzten Halfte des 12ten und Anfangs 
des 13ten Jahrhunderts lebten, unter diesem Namen angefuhrt wird.

Bemerkung. Ob unser Buch immer diesen Namen fuhrte, oder ob nicht vielmehr die Alten es als 00ורה 
 .kannten und unter diesem Namen aufuhrten ist noch ungewiss und bedarf derUntersuchung. Die Ueberschr. uns הגדולה
Mpts. lautet: הגדולה מסורת אכתוב י מעלה שוכן בעזרת • Es lasst sich freiUch nicht nachweisen, ob diese Worte dem 
Verfasser oder dem Abschreiber des Buches angehoreii; jedenfalls wurde es doch הגדולה מסורת  genaunt. Kommt 
nun noch hinzu, dass die iilternMassoretheu, wie Levita in der StenVorrede zum Mass. Hamass. angiebt, ihre gesammel- 
ten Bemerkungen nicht bei der Bibel, sondern in besondern Heften niederschrieben *) so kann unser Buch zu derselben 
Klasse gehdrt haben und mit dem allgemeinen Namen הגדולה מסורת  bezeichnet worden sein. — S. R. Tam in ססר

לברט בן דוגש תשובות  FUipowski Lond. und Edmb. 1855) s. 11, wo er von der הגדולה מסורה  spricht und
bemerkt, dass viele Widerspriiche daher riibren, dass manche Schreiber derselben eine Angabe, die mehre Bl&tter 
friiher gestanden vergassen und sie daher, weil sie ihnen zu fehleu schien, in einen spatern Art. irrthiimlich eintrugen *). 
Dieses kann aber nur auf Schriften, wie das "ואכלה אכלה ס  (s• das dort angefuhrte Beispiel in uns. B. Nr. 59 u. 70.) 
oder auf dieses selbst bezogen werden und wird es also auch hier הגדולה מסורת  genannt. — Wenn Lebrechts, auf 

שי מנחת  Û P8. 118,14. gestutzte Bemerkung (s. dessen Noten zu Kimchi’s □ השרשי ׳ D S* 26) richtig ist, dass Juda ben 
Balaam (1070—1100) unser Buch gekannt hat*), so fiihrt es auch da nur den allgemeinen Namen ורת0ימ  indem es daselbst

1) R. Gerscliom  M eor (960—1028) schein t c8 n icht gek^uוn t zu haben, 8. Nr. 76 und uns. Bem erkg. dazu.

2) Es heisst d a se lb s t: ך ו א ב ת ם כ ה י ר ב ס ד ר ט נ ו ס ק ר ט נ ו ם ק ו ד מ ל ם ו י ב ר ו ב ט ש פ ת נ ת ו ו ק ת ע ה ם ה ה ה ה ג ה ה נ ה ם ו י ר פ ו ס ה ו  

6 י  ב ת ו י כ ר פ א מ ר ק מ ו ה ט ק ם ל ה ש מ י ל א ר כ ש י ו ה י נ י ע ם ב ו ב ת כ ב ו י ב ת ס ו נ ו י ל ג ה ה ל ע מ ה ל ט מ ל רבו ו •. auch ג י ה ס ר ו ת ל  von D r. 

A. W orms s. 1 8 a ה ; ר ו ס מ ה ה ו ר ו צ ת ב א ז ם ה י ס ר ט נ ו ק ב ) ( ם י ד ח ו י ה מ מ ו ד ק ד ה ו א ע י ם ה ו י ה ה ב ר ה ת ב ו מ ו ק ת מ ו ר צ ו א ם ב י ר פ ס ם ה ו ב ת כ  

ו י ד ל ב ל ע י ו ג ם ה י כ ר ם כ י ל ו ד ו ג כ ו '•
, 3) 8 . Nr. 69 Anm erkg. 1. Ich w ill ab er n ich t verschw eigen, dass R. Tam . an  e iner andern  St. (auf ders. Seite) u n ser Buch

n ich t vor sich gehabt an haben  schein t, w enn er aag t: ה ר ו ס מ ה ר ו מ ו י א ם כ ^) א ם ה ם ( י נ ד ש ל ח ת א כ א ל ד מ ח ל ו ת ע כ א ל י מ ת ת נ ו  

ל י א ב ן ל ב שי ו ה ל ל ם ע נ ל כ כ ו > was nach anserm  Buche n ich t der P a ll 1st, da  es Nr. 2. n ich t gerechnet w ird ; 8. u n sere  B em erkung zu 

d ieser S te lle .
4) Uebrigens la ss t sich g rade aus d ieser S te lle  bew eiseh , dass b. Balaam  uns. Buch n icht gek.innt und  vie lm ehr die Berner* 

kung e iner M. parva  gem eint ha t, w eil e r  ■oust n ich t angefUhrt hktte ^ י ת ל ו ו כ ד > sondern  e tw a ב”א :  ]D י פ ו ל נ א צ מ ת ש ר ס מ א ב ו ה ש  

ד ד א ח ח א ו ו » w ie es unser Buch angiebt. S. A ebnliches be i K im chi Michlol S. 199 a (ed. Venet. parv.) wo e r zu erst anfUhrt



1) unser Bach bildet nur einen geringern Theil der gedruckten Massora;
2) hat diese unser Bach, wenn sie es gekannt hat, nur sehr liickenhaft vor sich gehabt;
3) hat unser Buch in den Artikeln, die beide gemeinschaftlich haben, stets die urspriinglichere Angabe, wahrend die 

gedruckte Massora sehr oft nicht nur die bei uns unter ממסורתא ולבד  angegebenen, sondern auch sonst woher 
bemerkten Zusatze in den Text aufnahm, darum auch die Ueberschrift anderte and_corrumpirte;

4) sind die Aufzahlungen unseres Buches niit der Ueberschrift ubereinstimmend, -wkhrend die gedruckte Massora sehr 
oft an Auslassungen und Widerspriichen leidet;

5) beobachtet unser Buch womiiglich stets die Reihenfolge der Bucher und Capitel der heil. Schrift in merkwurdiger 
Ordnung; giebt bestimmt die Belegstellen an, grosstentheils mit den Anfangsworten des beziiglichen Verses und 
Tiigt in zweifelhaften Fallen das Buch, in welchem solche vorkommen, namentlich hinzu. Dies alles ist in der ge- 
druckten Massora nur selten der Fall, so dass die Unordnung der Stellenangaben und deren Verstiiramelung zu 
vielen Irrthumern fiihrt.

Bemerkung. ad 1. Der Haupt- und wesentliche Theil der Massora, der nemlich, welcher die Form der 
Wdrter und wie oft dieselben vorkommen bespricht, zerfallt in 2 Theile. Der eine giebt nur die ausnahmsweise oder 
selten, gewohnlich nur 1 oder 2 Mai bisweilen 3 Mai hiichstens nur 4 Mai vorkommenden Wortformen an; diesegruppirte 
man nach gewissen Aehnlichkeiten und ordnete die einzelnen Wdrter jeder solchen Gruppe entweder alphabetisch (א"ב) 
oder nach Zahl s. § 5. Der and ere und wahrscheinlich, wie sich das auch aus den alteren Handschriften ergiebt, erst 
sptiter aus dein ersten entwickelte Theil beschaftigt sich uberhaupt mit der Zahl d. h. wie oft ein Wort in der heiligen 
Schrift vorkommt, so dass sich oft der Grund der Angabe gar nicht absehen liisst, wie wenn bemerkt wird, dass z. B. בעיני 
139 Mai, ראש Ihl Mai vorkommt. Bemerkungen dieser letzten Art reihen sich nur an das betreffende Wort an, bezeichnen 
die Zahl des Vorkommens, und kdnnen demnach zu keinem allgemeiuen Satze sich erheben‘). — Unser Buch beschSftigt 
sich nur mit dem ersten Theile, wahrend die gedruckte Massora beide zusammenfasst; folglich ist schon aus diesem 
Grunde die letztere umfangreiclier als das ואבלה אכלה  Konimt nun aber hinzu, dass R. Jac. b. Chajim, der erste 
Herausg. der gedruckten Massora verschiedene Mpte. benutzte, die selbst zum ersten Theile viele Satze enthalten, welche 
unser Buch nicht hat, so ergiebt sich daraus die Richtigkeit unserer ad 1 gemachten Behauptung und Levita hat Unrecht, 
wenn er sagt, der grosste Theil der in der ed. Bomb, gedruckten Massora sei unserm Buche entnommen. — ad 2. Dies 
geht daraus hervor, dass erstens unser Buch 56 Artikel hat, die in der gedruckten Massora gar nicht vorkommen. 
Aber auch zweitens in den Artikeln, welche die Massora scheinbar nach unserm Buche anfiihrt, sind so vieleLucken, 
dass man trotz Levlta’s Ansicht zweifeln muss, ob unser Buch von R. Jac. b. Chajim wirklich benutzt worden sei. Aus 
den vielen Beispieleu, die wir in unsern ״Nachweisen u. Bemerkungen“ daruber angeben, inoge hier nur folgendes ange- 
fiihrt werden. Mf. Q, 6. bemerkt der Herausgeber, dass er von dem alphab. Verzeichnisse der Wdrter, die mit ̂ן  -an ן
fangen und nur ein Mai vorkommen nur die vom Buchstaben 'ל an gehabt habe, wShrend er die von א  ̂ einzeln 
habe zusammen suchen miissen. Hatte er nun unser Buch vor sich gehabt, so wiirde er ja das vollstUndige Verzeichniss 
in Nr. 18 gefunden und selbst in denen von ̂ל— viele Lucken ausgefiillt haben. — Ebenso die 3 Artikel Mf. הי^ן^י 

יקריאה ״®  s® verworren und liickenhaft sind, dass sie selbst ein Heidenheim nicht verstand und deren Sinn
und Verbesserung ich erst nach langem Nachdenken gefunden zu haben vermuthen durfte. Meine Vermuthung fand ich

1) D en noch Ungettbleii m bgeu folgendo B eispicle das G esagte k la r m ach en ; E ine Gruppe von selten vorkom m enden 
W ortern  hat die E igenthilm lichkeit gem einschaftlich, dass sie nu r e i n  M a i  ohne und ein Mai m it W aw copulat. vorkom m en; die W drter 

d ieser G ruppe ste llt nun die Massor.a a lphabetisch  zusam m en in Nr. 1 unseres B uches; ebenso die G ruppe von W. die n u r ein  Mai o h n e  

und ein Mai m i t  praefix. vorkom m en, w oven Nr. 6 unseres Buches handelt u. 8. w. — W enn aber in der M assora bem erk t w ird  z. B. 

ו י ב א ו  kom m t 9 Mai, 16 ה נ י ז א ה  Mai u. 8. w. vor, so gehdrt solche Bem erkung zum zw eiten  Theil und nicht zu unserem  Buche. D arum
• T : T • ”

haben  w ir auch im V orw orte behauptet, dass das, was in  unserm  Buche nach Nr. 374 folgt, sp a te re r Zusatz sei, w ell es B em erkungen 
der le tz ten  A rt sind. —



Bemerkung. Dass durch die Form der ersten Ueberlieferungsart viele Felder in die Massora einge- 
Bchlichen sind, hat schon Levita in seiner zweiten Vorrede zum Massor, Hammassor. wo es heisst: הסופרים כי

,רק לא המסורת הזירו-ועל את ישנו השורות-שלא את ולכוון ,כתיבתם את ליפות ,השיבותם עיקר הקפירו
___ ת רו צו וכו׳ ה  nacUgewiesen. Weil die Abschreiber (ם רי פ סו ) vorhandenen Raum iiber und unter dem Texte
ansfiillen w oil ten, aber, nm keine verunzierende Liicke zu lassen, auch muss ten und in allerlei vorgezeichnete Figuren, 
Blumen und Thiere ihre Boinerkungen hineinzwangten, so entstanden daraus Abkiirzungen, Auslassungen, Wiederliolun- 
gon und YerstUmmeliuigen allerlei Art; die Buehstaben als Zahlen waren oft klein und unleserlich gescbrieben, so dass 
daraus, weil die Zald niclit deutlicli Avar, Widerspriiche in den einzelneu Angaben Â erschiedener Handscbriften, wie auch 
derselben Handscliriften an den A*erschiedenen Stellen entstanden. Ganz anders verhielt es sich mit den Werken der 
zAveiten Art. Diese Avaren nur dem Inhalte geAvidmet und deren Abfasser seliriebeu nur das iiieder, was sie lehren 
Avollten, aber auch treu und vollstiindig; keine iiussere Riicksicht legte ihnen irgend einen ZAvang an; darum keine 
unndthige Wiederholung oder Abkiirzung; ebenso auch keine Undeutlichkeit in den Buehstaben, die gCAviss um so deut- 
lieher Avaren, als sie die bestimmte Zahl augeben sollten. Auch die Stellenangaben waren sicherer, AA״eil sie die unter- 
scheidenden Wdrter oder das Buch der heil. Schrift am Ende der Reihe nicht auszulassen brauchten, was bei der ersten 
Art so hiiutig Avegen Mangels an Raum der Fall Avar. — Aus diesen Griinden geht schon an und fvir sich die Wahrheit 
der Behauptung lierAmr, dass Biicher Avie das ואכלה אכלה ס  — abgesehen davon, dass dieses von den bedeutendsten 
Grammatikern so hochgeschatzt AA'ird — in der Wissenschaft der Massora den hbchsten Worth haben und hierin iiberhaupt 
als CorrectiA' dienen miissen.

§ 7.
Beide genan1ןten Mittheilungsarten sind nun vereinigt in der Rabb. Bibel ed. Bomb. Venet. 1525, in w׳elcher 

R. Jac. b. Chajim die bis daliin nur handschriftlich Amrhandene Massora in ihrem Aveitesten Umfange zum ersten Mai im 
Druok erscheinen Hess. Ueber und unter den Columnen Averden, Avie in den Bibelhandschriften, die die Scite betreffenden 
Angaben bemerkt; neben dem Text im Zwischenraume stehen die Notizeu der M. parv'a; die allgemeinern Angaben oder 
 Siltze“ aber sammt denen, fiir Avelche kein Raum im Texte Avar, werden am Ende der Bibel etwa wie in unserm Buche״
alphabetisch geordnet selbststivndig nachgetragen. Die Massora magna zerfallt nach dieser Ordnung in נליונית רה0מ ׳  
M. marginalis und מי^רכית מסרה סופיית מפרה  = Massora finalis. Beide zusammen bilden die M. magna im 
Gegensatz zu der M. parva am Rande. —

Bemerkung. R. Jacob b. Chajim hat das grosse Verdienst, die Massora demUntergaug entzogen zu haben, 
indem er die massoretischen Angaben vieler und corrector Bibelhandschriften verglich und zusammenstellte, aber auch 
selbststiindige Werke Avie unser Buch stark benutzte oder vielmehr zu Grunde legte, und das so Gesammelte mit der 
Bibel verbunden, dem Drucke iibergab. Dadurch wurde sie Gemeingut; deren Studium stand nuhmehr Jedem offen 
und es Avar nicht seine Schuld, Avenn bis heute dieses Gebiet die entsprechende Bearbeitung nicht gefunden. Dass die 
gedruckte Massora an Fehlern aller Art leidet, ist bekannt, — wie das auch zum Theil in unsern ״Nachweisen und 
Bemerkungen“ vielfach hachgewiesen worden; — findet aber seine Entschuldigung in dem bekannten Sprichwort, aller 
Anfang ist schwer *). Nur ist zu bedauern, dass die Massora bis heute noch nicht in einem selbststiindigen Werke be- 
richtigt und so weit als mbglich ganz erschienen ist. —

§ 8.

hragen wir nun nach dem Verhiiltniss des Buches ואכלה אכלה  gedruckt uns vorliegenden Massora der 
Rabb. Bibel, so ergiebt sich nach genauerm Vergleich beider Folgendes: '

1) L evita in  se in e r zw eiten  V orrede aum  M aasor. Ham m ass. sagt h ie rU b er: ף א ו ו ר ו ב ח ל ש א ה מ א ה - נ ב ר ה ה ג ה ש א ו ר ב

ת ו מ ו ק מ ב ן ו י ר א ק ד < ח י ע ת ה י ד ר ע ק ן י ש י א ה ו ו מ ת ל ל ה ע כ י - כ ת כ א ז ה ב כ א ל מ ה < ה י ר ה י ג ה ח ש ד ל י ח ב ה ו ל ח ח ה ה ש ו ק כ ו ' •



VIII

Nr. 3. wo Worter fUr den Bachst. ך, u. 8. w. fehlen. Das Waw wird aber, weil im Hebraischen es fast kein Wort 
giebt, das mit Waw radicale anfangt, in dieset Hinsicht nicht beriiksichtigt, so dass, wenn auch Worter mit Waw am 
Anfang fehlen, dies dock nicht durch ךלןג angezeigt nnd das Verzeichniss als ein vollstandiges betrachtet wird; 8. Nr. 2, 
wo unter Waw das Beispiel fehlt und die Angabe doch das דלוג hat. — ad ןןגין. Diese Angaben erstrecken sich 
grosstentheils nur auf Wortformen, die 2 oder 3 Mai gleich oder *ahnlich vorkommen; die 4 Mai vorkommenden sind nur 
selten s. z. B. Mm. Prov. 1, 1. וכן׳ משמשין ד׳ ד׳ מן זוגין ג׳  (a״ch bei א״ב ist die hocbste ZaU der Gleichheit Oder 
Aehnlichkeit 4, 8 .  z. B. Nr. 17 uns. Buches). —  ad יחידאין• Dieses kann auch mit den andern Angabeformen verbunden 
werden z. B. Mm. Gen. 49,27. מיחדין ב' ב'  JD } זוגי ה'  vergi. mit uns. Buch Nr. 218 'וכף׳ ו' דנסביץ יחידאין מלין מ • 
S. Deut. 7, 12. Jud. 1, 1. vergi. mit uns. B. Nr. 187. Sie kommen auch unter beiden Formen vor s. Mf. 1 ,  .Gen. 29, 12 .̂ר
Ruth 2, 3. — Ad מלין• Diese werden grosstentheils mit vorgesetzter Zahl angegeben; bisweilen fehlt aber die Zahl und 
es heisst bloss מלין ®•I®*■ מלין אלין ; zuweilen fehlt aber auch מליץ und steht bloss die Zahl z. B. Mf. 'ל 13. משמשין ה,  
ברישא לה' 5  Buch Nr. 212 וכו׳ קרין •כ״ב — סבירין • Belspiele fUr beide Arten s. Gen. 19, 25. ח׳ י האל
האלה סבירין 14,25 . Num. 32,25. etc. _ויאמרף סבירין י״ב ויאמר  ; bei denen der zweiten Art wird oft ומטעין 
oder בר,וץ ומטעין  hmzugefiigt, d. h. man irrt sich leicht und liestdie vermuthete Form, die aber an der gegebenen Stelle 
nicht so vorkommt. — ad שטה• Auch diese Bezeichnung hat eine bestimmte Zahl, die durch das darauffolgende ימן 

וכן י"ד מן שטה ' (Dev. 13, 51. und unser Buch Nr. 370) angegeben wird. Bisweilen fehlt aber auch hier die Zahl s. Mf. 
קריאה יחילופי 1• ס״י  es heisst: וחד הר רכל חרא שטה  unser Buch Nr. 372.

§ 5.
Was nun die Sammlung oder Zusammenstellung aller dieser massoretischen Angaben betrifft, so tritt sie uns 

in 2 Gestalten entgegen. Sie schliesst sich entweder dem Bibeltext an, so dass die einzelnen Bemerkungen den betreffen-
den Bibelstellen angefiigt sind oder sie stellt sie nach subjectivenEintheilungsgfriindeninbesondernWerken zusammen,
wie etwa in nnserm Buche ואכלה אכלה •

Bemerkung. Die Sammlung der Angaben und Bestimraungen iiber die Form der heil. Schrift hat den- 
selben Gang befolgt, in welchem die Sammler der Traditionen und Lehren in Betreff des In halt 8 derselben ihr voran- 
gegangen sind. Halacha und Agada sind entweder als Schrifterklarung nach Reihenfolge des Schriftworts geordnet 
und dieser angereihet, wie Mechilta, Siphra, Siphre und Midrasch oder in selbststiindigen Werken nach Gegenstanden 
des Inhalts verhandelt, wie die beiden Talmude. Dieselben Formen waren demnach auch fiir die Massorethen massgebend; 
freilich musste hier, als bestimmter und vorziiglicher dem Bibeltext angehorend, die erstereForm vorherrschend werden; 
doch machte sich auch die zweite geltend zumal, da durch selbstandige Werke die Bemerkungen oder massorethischen 
.(*Satze“ leichter zu erlernen und im Gedachtnisse zu behalten waren, was doch mit eine Hauptabsicht war״

§ 6 .

Die Sammlung der ersten Art hat sich nun vorzuglich in den Handschriften der Bibel erhalten, indem die 
Abschreiber unter und ii b e r dem Texte tbeils aus religios:wis8enschaftlichem Interesse, theils um ihr Mpt. dadurch zu 
verzieren, die zu jeder Seite gehorigen massoretischen Bemerkungen hinzufiigten. Die M. parva wurde von den masso- 
rethisch gebildeten Punctatoren am Rande der Columnen beigemerkt Von denen der zweiten Art mogen noch 
viele handschriftlich in den Bibliotheken verborgen liegen — was noch des Nachweises bedarf; bekannt und von hochster 
AutoritSt ist nur das Buch , ואכלך אכלה •

1) Beldo A rten  de r Sam m lung w arden  nach ihrem  Inhalte ה  ר סו מ ה ל ל ו ד ג ה ' g rSssere oder ausfuhrlichere M aasora genannt 
(w ie auch unser Buch in  de r U eberschrift sich ת ר ו ס ה מ ל ו ד ג ה  nennt), als G egensatz zu r ה ר ו ס ה מ נ ט ק ה  = kle inore  oder beschrS nktere  
M assora, die an der betreffeuden S telle  n u r die Zahl oder sonstige B em erkung k a rz  angiebt, ohne die beziiglichen S chriftstellen  nach• 

zaw eisen . — Ob nun die se it L ev ita  allgem ein  angenom m ene A nsicht, dass die M. parva  nu r e in  A aszug der M. m agna sei, rich tig  is t, 

Oder ob n icht v ielm ehr die e rstere  die u rspriing lichere  sei, indem  m an be i dem betreffenden W orte  kurz  b e m e rk te ̂י : ל  oder eine Zahl 

un d  e rs t nachher (oder wohl gar gleichzeitig) die M. m agna folgte, is t noch zw eifelhafl; doch kSnnen die GrUnde lUr und w ider h ie r 
n icht e rb rte rt w erden.
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Wort auders *u nehmen sei, als man es gerade an dieser Stelle vermuthet; g) wie oft uberhaupt 
ein Wort in der heil. Schrift vorkommt u. drgl. und Aehnliches iiber ganze Verse und Abschnitte').

§ 3.
Der Zweck dieser Bemerkungen und deren Sammlung war, die heil. Schrift in ihrer Ganzheit und speciellsten 

Einzelnheit treu und sicher zu erhalten, so dass weder beim Gebrauche, noch beim Abschreiben derselben eine VerSnde- 
rung vorgenommen werden konnte.

Bemerkung. Die Heiligkeit der Schrift machte es zum Gebot, diese unversehrt zu erhalten; das Gegebene 
war, unbekiimmert um Griindo, fur alle Zeiten so zu fixiren, wie es iiberliefert warden. Darum musste jede Ausnahme 
in alien ihren Beziehungen bemerkt und durch fromme Lehrer und treue Abschreiber erhalten werden. Man verliess sich 
dabei nicht auf Zugrundelegung und (mit Ausnahme einzelner Falle) Vergleichung der Mpte., weil das Abschreiben und 
Vervielfaltigen zu gar vielen Fehlern und Zweifeln Veranlassung geben, wie das die Erfahrung selbst beim Abschreiben 
der massoretischen Schriften*) deutlich beweist. Die Ausnahmen und Eigenthiimlichkeiten mussten daher objectivirt 
und in bestimmte, allgemeine Satze umgewandelt werden, welche die Betreffenden zuerst durch Auswendiglernen 
und Anwendung beim Unterricht und Abschreiben sich zu eigen machten, die aber dann spSter, wie alles Traditionelle 
uberhaupt niedergeschrieben wurden.

§ 4.
Die Formen, ־unter welchen diese allgemeinen SStze oder zusammenfassenden Angaben vor- 

kommen sind:
ב’א (1  alpbabetische Verzeichnisse der Ausnahmen und eigenthiimlichen Wortformen.
Zusammenstellung ahnlicher Stellen oder Wdrtergnruppen, die nur in gewisser Hinsicht, etwa in חלופים (2

Wortstellung u. drgl. von einander abweichen. ^
3) Die Zabl d. h. wie viel Mai eine gewisse Eigenthiimlichkeit vorkommt. Diese Form ist die am hauiigsten 

gebrauchte und hat wieder folgende nahere Bestimmungen:
î® זוגין e gewisse Anzahl von Wiirtern oder Wdrterpaaren, die nur 2, 3 oder 4 Mai unter gewissen 

Bedingungen vorkommen und unter sich gleich oder ahnlich sind.
b* יחיראין (»uch ®!מיחרין גי)= ® Anzahl von Wortem oder Worterverbindungen, die nur ein Mai so 

vorkommen.
®* (*uch יבין1ר )= ®̂oe Anzahl von Wortern, die gleiche Eigenthiimlichkeit haben.

 ,eine Anzahl von Wortern, die in dem gegebenen Zusammenhang eine andere Bedeutung haben סבירין
als gewohnlich; oder auch eine andere Form erwarten lassen, als die vorhandene.

®) D'p̂ DD ־ ®ill® Anzahl von Versen, in denen dieselbe Eigenthiimlichkeit oder Ausnahme sich befindet und
f) ®שטה ״י® R®ihe von Wortern, die nur ein oder mehr Mai in gewisser Eigenthiimlichkeit vorkommen

(s. d. Beisp. im Buche selbst).
Bemerkung. ad א״ב• Wenn das alphab. Verzeichniss nicht vollstUndig d. h. fiir einen oder mehre 

Bachstaben kein entsprechendes Wort zu finden ist, so wird das in der Angabe durch דללג (= Sprung) bezeicbnet z. B.

1) U eber L ex icalisches 8. z. B. Mm. zu M icha 5, 14. und P8. 139, 20. wo es h e is s t: ם  י ר ן ח ע ש י ל ו ב ב ב א ד י ר ק ב  d. h. das 

W o rt ר י ע  kommt in  8. versch iedenen  A bw andelangen 8 Mai in  d e r B edeu tung P״  e in d “ und  n icht w ie gew Shnlich als nStadt** v o r ;  

s. Kim chi W. B. 8. v. und ש ׳ מ׳  *u Pfc 1. c.

2) s. v o rred e  sum  B. ת ר ס ג מ י ה ס ר ו ת ל  von R. M eir H aiiew i (1180—12U) wo es he iss t: ם א ו ו נ א ך ב ו מ ס ל ל ם ע י ר ס ס ה  

ם י ה ג ו מ ר ה ש ו א נ י ד י ם ב ם ג ו ה א צ מ ם נ ה ת ב ו ק ל ח ת מ ו ב י ר ל ו ל ת ו ו ר ס מ ו ה ש ע נ ג ש י ה ס ר ו ת ט ל ע מ א כ א ל צ ם מ ד ו א י ד ו י י ל ג ר ו  

ת ו ק ל ח מ ם !ב ג ת ו ו ר ט מ א ה ו ל ל צ ה נ ר ק מ ת מ ו ק ל ח מ י ה ם כ ה ג מ ו ה א צ מ ם נ ה י נ י ת ב ו ק ל ח ה מ מ כ ת ב ו מ ו ק ך מ א א ב ל ו ר ת כ ו ק ל ח מ  

ם י ר ס ס ה ♦



Zum Verstandniss.

1st es wohl endlich an der Zeit, dass die nahere Kenntniss der Massora im Interesse der Bibelforschung winder 
erweckt und belebt werde, so ist nichts natUrlicher, als der Wunsch, dieses Bucb, das so correct und bestimmt die Haupt- 
angaben derselben enthUlt, eine grossere Anzahl von Lesern finde und zwar auch solche, die bis dahin mit diesem 
Wissenszweige sich weniger beschaftigt haben. Fiir solche ware allerdings ein in das Studium der Massora eiufuhrendes 
Handbnch erforderlieh, welches zu veroffentlichen mir vielleicht bald gelingen durfte. Bis dahin mbgen — mit Hinwei- 
sung auf Massoreth Hammassoreth von Levita, Tiberjas v. Buxtorf und Sjag Lathora von Dr. A. Worms — zum nahern 
Verstandniss unseres Buches folgende Paragraphen geniigen. —

§ 1•
Die Massora ist der Inbegriff von traditionellen, spater schriftlich-fixirten Bemerkungen iiber die iiussere 

Form der heil. Schrift und somit von Bestimmungen zu deren Rechtschreibung.
Bemerkung. Das Wort ״traditionell“ soil solche Bemerkungen ausschliessen, die nachweisUch dutch kri- 

tische Vergleichung der Mpte. untereinander oder in Folge der einer Handschrift besonders beigelegten Autoritat ent- 
standen sind. — Die Anfange dieser massoret. Bemerkungen reicheu aufwiiits bis zu deiu Ursprunge der Bucher der 
heil. Schrift selbst; sie erweiterten sich aber ira Laufe der Zeit durch das Bestreben, silmmtliche Eigenthiimlichkeiteu 
derselben festzustellen. — Der Name riihrt von der Art Hirer Fortpflanzung vermittelst der Lehrer und Gesetzesschreiber 
(von ר ס מ י  uberUefem) her. Diejenigen Manner, die ganz besonders mit diesem Theil der religibsen Thiitigkeit sich 
beschaftigten, hiessen, von dem Gegenstande *המסלת אנשי המסרת בעלי ־  Massorethen. S. Ab. Esra im Meos- 
najim, Anfang; Levita 3te Vorrede zu Mass. Hamass. ךןך אחר !ור ולאלפי□ ת1למא היו המסורת □עלי כי והאמת

ה מ ם כ א שני ל ע ו ד ו ו נ מן לנ ם ז ת ל ח ת ם ה מן ג ם ז ת מ י ת כו׳ ח ו .
§  2 . -

Sie umfasst die Form in alien ihren Beziehungen und erstreckt sich von den einzelnen Buchstaben bis zur 
Bestimmung iiber Satze, Satzformen, Verse, Abschnitte und Bucher und schliesst auch Lexikalisches, wo es mit der Wort- 
form in Beziehung steht, nicht aus.

Bemerkung. Die massoret. Angaben beziehen sich auf die Anzahl der Buchstaben eines jeden Buches 
(vvovon besonders das von Levita dem R. Szadjas zugeschriebene Gedicht: בניני מכו| אהל  handelt; s. auch Talm. 
bab. Tr. Kidduschin fol. 30*) und deren Form, als: 010116' גלולות לאותיות ״■  Buchst. grosser und קטנות אותיות  welche 
Buchstaben kleiner, als die gewbhnliche Schrift geschrieben sind; הפוכות אותיות  oder מנוולות iiber umgekehrte 
Buchstaben; ■*תלויות אותיות ״ on den iiber der Reihe schwebenden Buchstaben und מנקלות לאותיות  von Buchstaben, 
die ein eigenthiimlich auszeichnendes Punkt oberhalb haben. Ebenso giebt die Massora in Beziehung auf einzelne 
Wdrter an: a) וכתיב קלי  b• welche Wbrter anders geleseu werden, als sie geschrieben sind; b) כתיב ולא  ’’"'P 

קלי ולא כתיב  b• welches wort gelesen wird, obgleich es sich im Text nicht lindet und umgekehrt, dass das vorhandene 
nicht gelesen wird; — c) iiber והסר מלא  ‘i• b. welche Silben oder Wiirter plene oder def. 'ך und י׳ geschrieben sindj 
d) die Eigenthumlichkeit eines Wortes durch seine Stellung im Verse d. h. ob es am Anfang, in der Mitte oder am Ende 
desselben steht; e) iiber Wbrtergruppen und ob und wann sie mit oder ohne Waw copulat. vorkommeii; f) סבירין ל
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scheinen, durch anschauliche Darstellung und symmetrisches Gregeniiberstellen klarer zu machen 
gesucht, s. z. B. Nr. 274. 293. u. drgl.

War aber auch meine Absicht, den bedeutenden Werth unseres Buches nachzuweisen, 
schwierigere Stellen desselben zu erklaren, wie iiberhaupt dadurch das so lange vernacblassigte 
Studium der Massora zu fbrdern, so musste eine Vergleichung der Angaben unseres Buches mit 
dcnen der gedruekten Massora angestellt werden, wodurch allein auch eine wechselseitige Berich- 
tigiing beider erzielt werden konnte. Daruin fiigte ich auch ״Nachweise und Bemerkungen“ 
hinzUj in welchen angegeben Averden soil, e r s t e n s  wo die Bemerkungen unseres Buches in der 
gedruekten Massora wieder zu linden sind; z w e i t e n s  welche Angaben unseres Buches in jener 
nicht vorhanden sind, derenErhaltung wir also diesem verdanken; d r i t t e n s  wie das Angegebene 
zu verstehen, und das Falsche in beiden zu berichtigen sei, wobei sich herausstellt, dass  das  
B u c h ה  ל כ ה א ל כ א ו  <J>e ״ rspr  i i n g l i c h e n  a l t e n  M a s s o r a a n g a b e n  uns  t r e u  bewahrt  
hat ,  w a h r e n d  di e  g e d r u c k t e  Ma s s o r a  an Z u s a t z e n ,  A u s l a s s u n g e n ,  Ve r s t i i mm-  
l u n g e n  und Mi s s v  e r s t i i nd n i s  s e n  l e i d e t .

Ich hatto nun zwar urspriinglich die Absicht, auch liber die einzelnen angefiihrten Schrift- 
stellen erlauternde Bemerkungen hinzuzufugen (wovon in den ״Nachweisen und Bemerkungen“ 
noch manche Andeutung sich tindet); da dies aber den Umfang des Buches unverhiiltnissmassig 
erweitert und dasselbe nicht unbedeuteiid vertheuert hiitte, so bin ich von diesem Plane abgegan- 
gen, wie ich auch aus demselben Grundc einen urspriinglich beabsichtigten Anhang iiber die 
massoretischen Stellen des Tract. Sopherim ausgelassen habe. Ich hoffe, dies und Aehnliches 
spiiter, so Gott will, bei der Herausgabe der Massora nachzutragen, da ja dieses Werk iiberhaupt 
nur ein Vorlilufer der allerdings notllivendigen Bearbeitung der Massora sein soil.

Indem ich nun zur bessern Erfassung des Inhalts unseres Buches einen besondern Artikel 
 Zum Verstandniss“ hinzuzufugen fiir unerliisslich halte, fiilile ich mich zum Schlusse gegen die״
verehrliche Verlagshandlung zum innigsten Dank verpflichtet, die im Interesse der Wissenschaft, 
ohne langes Bedenken, ob auch dieser so lange ungepflegte Litteraturzweig eine gute Aufnahme 
linden wird, dieses Werk in so splendider Form veroffentlicht.

So mdge denn das mit Liebe gepflegte Buch bei Kennern sich wohlwollende Aufnahme 
und bei Preunden der Wissenschaft sich Eingang in reichem Maasse verschalfen, damit dadurch 
.das Erscheinen meiner ausfiihrlichen Bearbeitung der Massora in nicht zu ferner Zeit ermbglicht 
werde.

li. F.
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giitigen Beistand, den dieselbe mir dabei gewahrte, da durch deren Verwendung allein es mir 
moglich geworden, die Abschrift nehmen zu kdnnen.

TV as nun das, wie es scheint einzig vorbandene Mpt. unseres Buches und unserc Bearbei- 
tung desselben betrifft, so ist Folgendes dariiber zu bemerken. Dasselbe bildet einen massigen 
Quartband, ist auf Pergament in leicht zu lesender Schrift geschrieben und darf als vollstandig 
betrachtet werden, nur dass in der Mitte an zwei Stellen einige Seiten leer geblieben sind. (s. uns. 
Ausg. S. 98 1 יי und 168 יי Anmerkung). Der Inhalt bestelit, nach einer von spaterer Hand beige- 
fiigten Zilhlung, aus 349 (oder, nach der von uns der Gleichmiissigkeit wegen vorgenominenen 
Eintheilung, 374) massoretischen Angaben, die durch drei verschiedene Arten von Zusiltzen be- 
reichert sind. Die einen gebcn sich als solche durch die Ueberschrift: ד ב ל א ל ת ר ו ס מ מ  
 und ausser den von der Massora angegebenen“ am Ende der betreffendcn Artikel zu erkennen״
und sind mit wenigen Aiisnahmen in denselben Ziigen, wie die iibrige Schrift gehalten; ob sie von 
doiu Abschreiber herriihren, oder ob dieser in seinem Original sie so vorgefunden hat, lasst sich 
nicht leicht ermitteln, ebensowenig, wie die zu Nr. 43 (S. 51 יי) hinziigefiigte Bcmerkung und die 
Unterschrift: רי0 א2א  Letzteres kann, wenn es nicht ein Eigenname sein soil, ebenso
gut auf den Vater des Abschreibers, als des Glossators sich beziehen. — Die beiden andern Arten 
von Zusatzen sind theils neben, theils unter den Columnen bemerkt und unterseheiden sich da- 
durch, dass sie bald in den Ziigen der iibrigen Handschrift, bald von anderer Hand geschrieben 
sind. An den meisten Stellen scheincn es Einschaltungen zu sein, um die vom Abschreiber irr- 
thiimlich ausgelassenen ,Stellen auszufullen, was besonders da der Fall ist, wo erst rait dem Zusatz 
die in der Ueberschrift des Artikels angegebene Zahl vollstandig wird; s. z.B. Nr. 85.127. 215 ff.') 
Bei vielen aber ist die bostimmt angegebene Zahl der Ueberschrift grade nur ohne den Zusatz 
richtig, so dass dieser also nur spiltere Hinzufiigung sein kann; woraus dann aber wieder sich 
schliessen liisst, dass die unter א ת ל ו ס מ מ  bemerkten alter sind, als der Absclireiber, der
seine Zusiitze nicht unter diese Bezeichnung einzutragen wagte. Das, was nach Nr. 349 (bei uns 
Nr. 374) dcs Mpts. folgt, gehort nicht zum eigentlichen ה ם׳ ל כ ה א ל כ א ו - dessen Angaben ganz 
anderer Art sind; auch ist es von ganz anderer Hand. — Der Zugang zu unserin Buche wird 
aber, wie bei den Schriften der Massora iiberhaupt dadurch erschwert, dass die Angaben kurz und 
besonders fur den Ungeiibten oft unverstandlich und die Schriftstellen nicht gehorig verzeichnet 
sind, so dass man jeden einzelncn Satz erst durch eine Concordanz und aueh dann noch nur mit 
Schwierigkeit finden kbnnte. Um also den Gebrauch desselben zu erleichtern, habe ich die 
deutsche Uebersetzung jeder Angabe beigefugt, jedes Schlagwort mit den erforderlichen Vocalen 
versehen und die aufgezahlten Schriftstellen nach Biichern, Capiteln und Versen der heil. Schrift 
verzeichnet. Auch habe ich manche Stellen, die durch nicht gehbrige Abtheilung verworren

1) Auch Nr. 68 (S. 7534 יי), wo וילבו vergessen £U sein scheint, indem ohne dasselbe der Buchst. ל fehlte und 
die Ueberschrift hatte als unvollstandiges Alphabeth רלוג haben miissen.



D o t n o r t .

Seit einer Reihe von Jahren mit der Bearbeitung der Massora beschaftigt, miisste sich 
mir das Bediirfniss herausstellen, iiltere Handscliriften derselben und bcsonders solche, die 
unabhangig vom Texte ihr allein gewidmet sind zu vergleichen. Zu letzteren gehorte ganz 
vorziiglicb das von seinem Anfange^) so genannte Biicli ה ל כ ה א ל כ א ו , vo־! welchem Levita be- 
hauptet, dass es die wesentlicliste Grundlage der in der Rabb. Bibcl ed. Bomb. Venet. 1525 zum 
ersten Male durcli R. Jac. B. Chajim ausfiilirlich abgedruckten Massora bildet. Docbwowar dieses 
zu finden? — Wird es auchvon den altestcn jiid. Grammatikern alsbucliste massoretische Autoritat 
angefiihrt und bat es aucli Levita als Hauptquelle seiner massoretiseben Arbeiten benutzt, so scbien 
es seitdem (1538) verscbwunden zu sein, da es selbst R. Sal. Norzi, der grosse Kritiker und 
Kenner der grammatiscb-massoretiscben Werke nicbt geseben bat (S. PTOD zu 1 S. 1, 9.) 
und bedeutende Sacbkenner der Neuzeit sogar annebmen, dass es verloren gegangen sei^). — 
Nacb langein Sucben undAnfragen dariiber batte icb denn endlicb (Ende Januar 1859) die Freude, 
durcb Herrn B. G o l d b e r g  in Paris zu erfabren, dass dasselbe in der dortigen Kaiserl.Bibliotbek 
(ane. fonds bebr. Nr. 56. s. Ben. Cbananja 1862 Nr. 7. S. 57 ff.) vorbanden sei. Dieser freundlicbe 
Gelebrte batte zwar zugleicb die Giite, mir eine Abscbrift davon anfertigen zu wollen; da aber 
massoretiscbe Scbriften aucb mit massoretiscber Treue bebandelt sein wollen und eigene Anscbauung 
einen sicbereren Einblick in das Wesen eines derartigen Werkes gcwiliirt, so besebloss icb, liober selbst 
Hand anzulegen und die giinstige Gelegenbeit dazu abzuwarten. Diese bot sicb denn aucb bald 
dar durcb die freundlicbe Einladung meines Jugendfreundes, des Herrn Prof. Pbilipp Sander in 
Paris, in dessen Hause icb im Juli 1862 drei Woeben verweilte, wo es mir gelang, die so lange 
gesuebte Handsebrift so treu als moglicb abzusebreiben. Hierbei kann icb aber nicbt unterlassen, 
unscrer Kouigl. Hannov. Gesandtsebaft in Paris meinen tiefgefiiblten Dank auszusprecben, fiir den

1) s. Levita Mass. Hamass. 3te Vorrede, wo es iieisst: אכלה □פר רלן ממנה מהובר  SDD נמצא לא כי  
התהלתס בעבור כץ הנקרא ,ואכלה

2) S. לרר״ק השרשים ם׳  ed. Berlin 1847 in den Noteu Col. XLIX, w0׳ der :̂elehrte Lebrecht bemerkt: sed 
postquam etc. ipse liber ( ואכלה אכלה ) periisse videtur. — Ebenso J. Flirst. in seiner bebr. Einleitung■ zur Concordanz:

מאתנו שנאבד ונראה וכו' מסורת ספר ואכלה) אכלה (ספר והוא • s. aucb הרןןן מבין  Gen. 1,24.



Das Buch

Ochlah W’ochlah
(Massora).

Herausgegeben,
iibersetzt und mit erlauternden Anmerkungen versehen

nach einer, soweit bekannt, eiiizigon, in der Kaiserlichen Bibliothek zu Pans
befindlichen Handscbrift

Dr. S. Frensdorff,
Oberlehrer der Bildungsanstalt fiir jiidische Lehrer in Hannover.

H a n n o T e r .

Halin’sclie Hofbuchhandlung•. 

1 S 6 4 .

^ ו*1י??יו<1̂,(8^


